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NBF ble stiftet i 1987.
Foreningen har pr. 01.01 2006
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Leiarar
Ein hektisk vår er på hell og
forhåpentleg får vi snart oppleve sommaren. Mange av
medlemmane våre held no
på med avslutninga på sagsesongen og går meir over
i salsperioden.
Det verkar som byggebransjen
held fram med den gode aktiviteten og eg håpar de er aktive
seljarar der nye byggeprosjekt
skal gjennomførast. Nettopp sal
og marknadsføring er ei vanskeleg oppgåve, men skal vi nå fleire
kundar er vi nøydde også å vere
aktive i denne enden av næringskjeda. Om du har dårleg avsetnad
på produkta dine og likar dårleg
å operere som seljar, ver kreativ
og sjå på samarbeidsløysingar.

Frå redaktørkrakken
Som organisator for kurset
i ”Grindverksbygging” fekk eg
3 praktfulle dagar i lag med dei
andre kursdeltakarane. Å få lov
å vere ute i frisk luft, ha trivelege
folk rundt seg, drive fysisk arbeid
og attpåtil få lære om gamal byggjeteknikk var som å kome i himmelen for ei som har gått frå skog
til kontor. Når ein ser på dei materialane som vart handplukka av
skogen og fylgd fram til den oppgåva dei skulle ha i bygget blir
ein overtydd om at problemet
med furuslip, slett ikkje burde
vore noko problem, men ein
kjempestor ressurs.

går som aldri før. Behov for bygningar til fellesaktivitetar som for
eksempel grilling på eit skianlegg
som ”kursbygget” skal brukast til,
er eit godt eksempel. Det er difor
viktig at vi er på banen og marknadsfører grove dimensjonar
lange lengder, lafteplank, never,
torvhaldskrokar og alle dei andre
nisje-produkta vi produserer.
Om ikkje lang tid skal dei fleste av
oss ut på ein eller annan ferietur.
Kanskje du ser noko som kunne
vore interessant å meddele til
andre medlemmar etter ferien?
Vi tek imot interessant stoff til
bladet vårt.

Etterspørselen etter denne og liknande type bygg og material trur
eg vil auke ettersom hyttebygginga og bygging av fritidsbustadane

Riktig God Sommar!

Inger-Marie

Kjære lesere!
Nå er vinteren over her sør, vi
har fått kornet i jorda og gjødslet enga. Det kom noen fine
maidager som gav oss mye
energi til å ta i litt ekstra. Det
var godt for oss alle etter en
lang vinter med mye snørydding på våre sagtomter.
Det er fint å kunne starte arbeidsøkta med å sage tømmer
i stedet for å rydde snø! Jeg har
sett Linerla hoppe på tømmerstokkene og følt Tømmermannen
med sine lange følehorn gå i håret
før 17. mai i år også. Vi fikk en litt
eksplosiv vår, noe lignende har jeg
ikke hatt siden mitt år i Bardufoss
i 1985. "Isens dag", 17. mai, ble
dessverre noe redusert grunnet
litt regn, men da kunne man la
vannsprøytene stå den dagen
og kose seg med de nærmeste.
Vi er glade for tilbakemeldingene
vi får på det som blir gjort i foreningen. Vi har nå konkurranser på
gang, vervekampanje og logo/

navne konkurranse, se omtale
i bladet. Det er veldig viktig for
oss å få tilbake engasjert respons
på dette. Det er med på vårt prosjekt, tradisjonsbasert trevirke, som
nå er i avslutningsfasen. Vi har
etter dette prosjektet tenkt å få
i gang et forprosjekt på bakhon.
Det ser ut til at dette er noe vi må
ta tak i, det må kartlegges diverse
muligheter og forutsetninger. Det
eksisterende mottaksapparatet
har forandret seg og det gir utfordringer for alle, jeg tror dette er
et landsproblem. Har noen en løsning på problemet som også kan
bidra i økonomisk positiv retning,
er sekretariatet takknemlige.
Det ble gitt noen valgløfter i høst
og det er i tiden å se på fornybar
energi. Terje Riis-Johansen vil ikke
love for mye, men vil signalisere
enighet og felles tro på skogindustrien. Han møtte flere topppolitikere fra skogfylkene
Hedmark og Oppland til et møte.
Det er viktig for oss som skjærer
tømmer at papirindustrien går
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godt og at det ikke blir lagt ned
flere nå. Det merkes at Union er
borte og det snakkes om fremtiden til Follum.
Det kan bli interessant å følge
med på en lokal satsing av å profilere "sag.no", i regionavisene for
Stavangerområdet i forbindelse
med "Norwegian Wood". Det er
satt krav til at de som leverer
materialer til dette prosjektet skal
være medlemmer av NBF. Lykke til
med satsingen!! Vi håper alle
stiller opp og drar
i felleskap.
Det går nå fort fram til skoleavslutning og fellesferie for mange,
men for oss selvstendig næringsdrivende er dette kanskje noe
fremmed.
Vil med dette ønske dere alle en
god sommer etter deres eget
ønske!!

Hilsen Johan
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NBF-lyser ut konkurranse:
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På grunn av at Bygdesagforeininga
sin logo er ”forelda” eller ikkje
held dagens standard til grafisk
osv. har styret beslutta at vi skal
endre denne. For å få inn så
mange gode forslag som råd lyser
vi i dette bladet ut konkurranse.
Alle som vil kan delta og vi bed
medlemmar som har kontaktar
eller flinke grafikarar/designarar
i familien eller blant venner gjere
kjent denne konkurransen. Det
forslaget som blir brukt vil bli
belønna med 3.000 kr.

konkurranse mellom dei ulike aktørane. Det viser seg og at våre
medlemmar har svært ulike avtalar
på straum i dag. Nokon har konsesjonskraft, andre slit med prisar
rekna ut frå toppane i forbruket
også vidare. NBF vil arbeide med
dette spørsmålet framover og prøve
å finne rette tida for å inngå avtalar. Lenger bak i bladet finn du
denne gongen ein energirapport
og litt prognosar frå ein av dei
energimeklarane vi har vore i kontakt med. Sjekk ut frå di straumrekning siste månaden om du har
ei OK avtale.

Nytt namn på bladet?
Det har lenge vore stilt spørsmål
om NBF-Nytt er det rette namnet
på medlemsbladet. Det har vore
teke opp på årsmøte som diskusjonssak, men endeleg vedtak har
ikkje blitt gjort. Styret og dagleg
leiar ønskjer å få inn synspunkt på
dette i løpet av sommaren slik at vi
kan endre dette også i samband
med ny nettside og ny logo, dersom
namnet skal endrast. Det har tidlegare kome inn forslag frå ein
medlem om å døype bladet for
”Sagbladet”. Vi har sjekka at dette
namnet ikkje er i bruk av andre.
Dette er einaste forslaget styret
har fått inn så langt men vi bed
om fleire forslag.

Marknadsføring av www.sag.no
Vi vil no starte med å marknadsføre nettsida vår. Vi startar med
Rogaland der det for tida er stor
aktivitet og publisitet rundt prosjektet ”Norwegian Wood”.
Annonseringa vert finansiert av
medlemmane i Rogaland og NBFsentralt. Vi skal annonsere i dei to
største avisene i regionen og vi vil
starte no før sommaren og fortsette utover hausten. Det blir spennande å sjå resultatet av denne
satsinga og dette vil gi oss ein
peikepinn på om dette er rett
marknadsføring for oss i framtida.
Du finn informasjon om prosjektet

”Norwegian Wood” lenger bak
i bladet.
Medlemstalet/verving.
Pr. dato har vi 341 medlemmar
i foreininga. Dette er ei lita auke
frå fjoråret, men dessverre er det
ein del som er seine med innbetalinga av medlemskontingenten.
Desse vil bli sletta om dei ikkje
betaler i løpet av sommaren. Vi
oppfordrar alle til å delta i vervekampanjen vår og husk at det
ikkje er berre dei som er eigarar
av sagbruk som er aktuelle som
medlemmar. Alle trebearbeidande
bedrifter er velkomne som medlemmar, då vi meinar dette er ein
organisasjon der alle med interesse
for tre kan ha nytte av medlemsskapet. Det er også fullt mogleg
å kun abonnere på medlemsbladet.
Dette kostar 500 kr/år.
Bakhon/Flis
Kva gjer vi med flisa/bakhonen når
ingen tek imot? Frustrerte
medlemmar ringer stadig på
kontoret og NBF prøvar å finne
løysingar i lag med medlemmane
ein for ein. Vi har litt informasjon
om dei anlegga som finns innan
bioenergi, men dette monnar lite
når vi veit at mange produserer

Kurs:
NBF har i mai arrangert kurs
i Grindverksbygging i Stryn. Eit
svært vellukka kurs som vi har blitt
oppfordra til å arrangere fleire av.
(Les om kurset lenger bak i bladet).
Når det gjeld andre kurs rundt om
i landet må vi kome tilbake til
desse til hausten, då aktiviteten
på sagene aukar igjen. Vi set pris
på om medlemmane melder inn
ønskje om kurs slik at vi får planlegge i god tid.
Straumavtale:
Vi har enno ikkje forhandla fram
noko avtale med noko selskap
eller energimeglar. Det er vanskeleg å velje dei beste og vi har enno
ikkje fått inn tilbod frå alle aktuelle leverandørar. Det viser seg
at forskjellane mellom dei ulike
selskapa er små og det er hard
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Organisasjonsnytt
mange buntar for dag. Dette er eit
så stort problem for mange at det
hemmar bedrifta eller i verste fall
vil stogge drifta ved fleire sagbruk
om ikkje løysingar vert funne.
Det er mange festtalarar innanfor
bioenergi for tida, mykje fordi det
er pengar å hente frå det offentlege, men i praksis går dette altfor
seint. Vi treng handling i ein viss
fart eller vi blir tvinga ti å brenne/
dumpe kjempestore haugar med
hun/flis eller investere.
Vi har fleire alternativ:
- Prøve å selje til eksisterande kundar til høgast mogleg pris.
- Bruke mest mogleg til oppvarming, trelasttørker osv.
- Produsere brensel i form av
hun/flis/ved, briketter eller pellets.
- Produsere strø til bøndene.
- Etablere eigne fyringsselskap/
energiselskap og drifte desse, evt.
i samarbeid med E-verk, kommune
og liknande ved større anlegg.
- Har du gardstun, naboar, industritomter eller liknande kan det
vere eit godt alternativ å bygge

w w w. s a g . n o
fyringsanlegg som tilfører vannboren varme til nærområdet. Les
om Vingelen Nærvarme i førre
NBF-Nytt
- I samarbeid lage industriselskap
som tek seg av alle biprodukt frå
sagbruka og sel dei vidare.
Transport, lagring, vidareforedling,
sal. NBF vil prøve å vere hjelpe så
mange som råd i denne vanskelege
situasjonen. Ta kontakt, så prøvar
vi i fellesskap å finne løysingar.
Årsmøtehelga 2007 i Ålesund.
Styret vedtok på styremøtet den
10. mai å legge neste årsmøte til
Ålesund. Det er nokon år sidan vi
sist var i Ålesund og vi ser no fram
til eit like vellukka arrangement
som den gongen. Torbjørn Stavset
som var tidlegare formann i NBF
og no er fylkeskontakt for Møre
og Romsdal har sagt seg viljug til å
delta i organiseringa lokalt. Dato,
tema, hotell er enno ikkje avklara,
men 1. eller 2. helga i februar er
aktuelle datoar. Vi satsar på ein
fagdag og ein årsmøtedag slik
tradisjonen har vore dei siste åra.

Om de har spesielle ønskjer om
tema vi skal fokusere på under
fagdagen er de hjarteleg velkomne til å kome med forslag til
styret. Årsmøtehelga er då vi har
samla flest av våre medlemmar og
nyttig informasjon vert presentert
og utveksla. Vi håpar at de allereie
no kan setje av dei aktuelle
datoane.
For tida er det berre SAS Braathens
som har fly til Ålesund. Frå Oslo,
Bergen og Trondheim er det fleire
flygningar pr. dag. Om du ønskjer
å ta tog, går du av på Åndalsnes
og tek togbussen til Ålesund.
Vidare er det Expressbussar med
fleire avgangar pr. dag både frå
Trondheim og Oslo.
Nettsida: www.sag.no
Send oss kontaktopplysningar og
oversikt over produkta dine så
legg vi dei ut på nettet under
presentasjon av di bedrift. Viktig
at alle blir presentert, slik at
kundane kan nå deg!

Grovt skurtømmer til lafting eller kledning
Moelven Soknabruket AS

Vi har et lager av overgrov gran som ikke passer til vår produksjon.
Dette ønsker vi å videreselge. For tilbud - henvendelse:
Moelven Soknabruket AS, Bjørn Sorteberg, tlf. 32 14 45 00,
mobil 908 31 376 eller E-post: bjorn.sorteberg@moelven.com

Moelven Soknabruket AS
NO-3534 Sokna
www.wood.moelven.com

w w w. s a g . n o
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Uke 22 - 2006, onsdag 31. mai

Fyllingsgraden fortsetter å øke
Ved utgangen av uke 21 var
fyllingsgraden i norske vannmagasin 43,0% (+ 3,4%).
Medianen for de 13 siste år
er på 44,4%. Fyllingsgraden
er nå 1,4% under normalen.
Fyllingsgraden samme uke
i 2005 var 38,2%. Vi ligger
nå 4,8% over fjorårets fyllingsgrad. Mye vann i elvene
grunnet nedbør og snøsmelting har ført til fortsatt høy
produksjon fra elvekraftverk,
men lavere produksjon fra
ordinære vannkraftprodusenter. Flere kraftverk stoppet
også produksjon for årlig
vedlikehold. Vi eksporterer
nå på dagtid og importerer
på natten.

Tekst og bilder:
Sverre Skorpen

Det kom 2.500GWh over normalt
med nedbør i forrige uke på landsbasis. Dette utgjorde 73% av den
nedbøren som var ventet. Temperaturen var 1,9 grader under det
normale. Total energibalanse estimeres denne uken til 14,5 TWh
under normalt. Dette er en markert forbedring fra forrige uke.
10 dagers værprognosene varsler
skiftende vær med nedbør, mens
temperaturen ventes å bli 2 grader
under normalen på landsbasis.
I område 1, som omfatter
Østlandet, Agder-fylkene og
deler av Rogaland, økte fyllingsgraden fra 39,2% til 43,7% av
total magasinkapasitet (+4,5%).
I område 2, som omfatter resten
av Rogaland, mesteparten av
Hordaland og Sogn og Fjordane,
økte fyllingsgraden fra 36,0% til
37,4% (+1,4%).
I område 3, som omfatter Møre
og Romsdal, Trøndelagsfylkene
og Nord-Norge, økte fyllingsgraden fra 44,0% til 46,9 prosent
(+3,9%). I Sverige stiger magasin-
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Utarbeidet av NVE – gjelder uke 21 og dekker 97,1% av den totale
magasinkapasitet.

beholdningen og er nå 37,0%
(+7,4%), Finland, 62,5% (+3,8%)
Dette er en kraftig økning som
viser at de øvrige Nordiske land nå
sparer på vannet og importerer fra
Norge... Sverige leverer under
normalen (6.177MW) grunnet
vedlikehold på Ringhals 3
atomreaktor, mens Finnland leverer over normalen av sin kjernekraftproduksjon i det nordiske

nettet med 2.537 MW. Oljeprisene
faller tilbake etter at kontraktene
steg i slutten av uken.
Prisen på råolje er i dag nede
i 69,12 dollar pr. fat, men det er
uvisst i hvilken retning prisene vil
bevege seg. Veiledende pris for
fyringsolje er i dag gått ned til kr.
6,147 pr. liter etter siste prisjustering den 29. mai. Rabatten i vår
oljepool kommer til fratrekk.

Nâssjô svenske kvalitets sagblader
Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp.
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

Ove Ødegård AS, P.b. 40, Bekkevn. 202,
Vear Industriomr., 3108 Vear (Tønsberg)
Tlf: 33 36 51 56 - Fax: 33 36 59 91

Kjøp og salg av nye og brukte trearbeidingsmaskiner
www.sagbruksmaskiner.com
e-post: post@arildstensrud.no
2338 Espa
Tlf. 62 58 03 10 Telefaks 62 58 0470 Mobil 91 75 70 75

Forum for norske bygdesager
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Uke 22 - 2006, onsdag 31. mai
Norske forskere kan løse CO2
problematikken. En ny løsning
utviklet av Institutt for Energiteknikk på Kjeller er i ferd med
å skape banebrytende rensemetode for CO2. Dette kan føre
til en halvering av pris. Strømprisene er fortsatt 10 øre dyrere
enn for ett år siden. Sammenlignet med tidligere år er strømprisen fortsatt dyr for årstiden.

Prisutviklingen på NordPool siste 30 dager – til og med uke 21

Dagens priser på NordPool (engrospriser – Euro kurs; 7,829).
Spot 31.05
33,31 øre

Spot 01.06
33,26 øre

Fastpris rest 06
35,06 øre

Spot uke 21/06
31,71 øre

Fastpris 2007
32,88 øre

Spot uke 21/05
23,41 øre

Fastpris 2008
32,65 øre

Spot mai 06
31,14 øre

Fastpris 2009
32,68 øre

Kontakt oss når det gjelder
Deler ti JAJOD, Jonsereds, Lindqvist og Standard Hjo maskiner
Brukte JAJOD maskiner.
Verkstedtjenester og rekvisita
2607 Vingrom
Tlf. 61 26 74 85
Fax 61 26 23 58
www.owren.no

Stehle SML for fressliping m/delehode
Ca 25 cm vandring. Mod år/mnd: 1976/9

Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59
Sagtomta, 2337 Tangen

Vollmer Cana SL m/sidesliper
Venstre maskin mod 1981
Sidesliper EMSL mod 1982

Kjører egne sliperuter
www.teroteknisk.no

w w w. s a g . n o

Med lavere priser på NordPool er
det fortsatt rom for kraftprodusenter å ta ut høye marginer. Men
kraftselskapene som arbeider med
omsetning er avhengig av sine
innkjøp. Stortinget vil gi støtte
til Statnett. Etter at Olje og energidepartementet tre ganger har
avslått søknaden om styrking av
egenkapitalen til Statnett, fremmer nå energi- og miljøkomiteen
i Stortinget forslag om å styrke
egenkapitalen slik at Statnett
kan komme i gang med videre
utbygging av linjenettet uten
å låne. Spotpris kontrakter er
fortsatt rimeligste produkt.
Gjennomsnittsprisen på spot fra
oktober 05 til og med mai 2006
er 28,06 øre/kWh. Dette er godt
under fastpris for samme tidsrom
Energimarkedet: Lavere priser.
Den svakere utviklingen på
NordPool fortsatte i går tirsdag.
De fleste kontraktene endte mer
enn en Euro lavere enn mandag.
Fortsatt er nok CO2 markedet en
viktig prisdriver for det nordiske
markedet, men lavere priser på
utslippskvoter og systempriser har
bidratt til å presse terminmarkedet
(fast pris) ytterligere ned. Vi trenger fortsatt en våt sommer for
å fylle opp balansen i vannmagasinene. Til tross, virker det som
om markedet ikke helt har fått
med seg bedringen i den hydrologiske balansen, hvilket igjen
tyder på at markedet fortsatt er
priset for høyt. Eller så skyldes på
at det er lite snø i fjellet. Vi ser at
Sverige nå sparer på vannet og
eksporterer atomkraft til Norge.
Hele 14% av det norske kraftforbruket ble sist uke importert .
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Verv nye medlemmar og få gratis
årsmøtehelg neste år!
Vi arbeider med å få fleire medlemmar til vår organisasjon, og
den som vervar flest medlemmar
vil få ei årsmøtehelg gratis (verdi
ca. 2500 kr.) Vi oppfordrar med
dette alle våre medlemmar om
å marknadsføre oss og hjelpe å gjere
oss sterkare. Skriv her litt informasjon som de kan bruke i jakta på
nye medlemmar. Lykke til !!!
Norsk Bygdesagforening er ein
medlemsorganisasjon for små og
mellomstore sagbruk, og har ca.
340 medlemmer fordelt over hele
landet. Foreininga har distriktsrepresentantar i alle fylker unntatt
Finnmark og mange fylker har
eigne fylkeslag. Du treng ikkje ha
eige sagbruk for å teikne medlemskap i NBF.
Foreininga vart skipa i 1987, og har
som formål å arbeide for medlemmenes faglige interesser ved
å arrangere kurs, seminar, utferder
og fagdagar. NBF har eit bredt
utval av produkt og tenester. Vi
har eige medlemsblad, NBF-Nytt,

som kjem ut 6 gongar i året à 24
sider. Her gjer vi vårt beste for å gi
ut den mest aktuelle informasjonen
til bygdesagene til ein kvar tid.
Dette gjeld både på utstyrssida,
produkt, sal og marknadsføring,
reportasjar frå fagdagar, kurs og
andre arrangement, samt nytt
frå offentlege institusjonar som
forsking, prosjekt osv. Vi kan òg
tilby eigenutvikla programvare,
faglitteratur og forskrifter.
Vi arrangerer kurs i alle delar av
landet etter behov og ønskje frå
medlemmane. Dei mest populære
kursa er: Drift av bygdesag, høvelkurs, styrkesortering, HMS, Sal og
Marknadsføring, tørking. Vi skreddarsyr også kurs for medlemmane
etter ynskje og vi utviklar stadig
nye kurstypar. Det siste kurset er
Grindverksbygging som du kan
lese om i dette bladet.

Her marknadsfører vi våre medlemmar og deira produkt. Her er
det også høve for kundar å legge
inn førespurnader. Medlemmar
kan dermed gå inn og gje tilbod
til den enkelte kunde. På sidene
ligg også anna relevant informasjon om bransjen vår.
Administrasjonen til foreininga er
plassert i Hornindal og vi har i dag
tilsett dagleg leiar i full stilling.
Dersom ein ikkje vil vere medlem,
er det eit alternativ å abonnere på
medlemsbladet om det er av interesse. Vi tilbyr no nye medlemmar medlemsskap ut 2006 for
kr. 500 og bladabonnement ut
2006 for kr. 300! Vi sender gjerne
tilbod i posten med prøveeksemplar av vårt medlemsblad.
Ta gjerne kontakt dersom du lurer
på noko.
Sekretariatet hold opent alle
kvardagar frå 08.30 til 15.30.

Sal for medlemmane
Alle medlemmane er no registrert
på våre nettsider: www.sag.no

Vervingsblankett
Namn på deg som
vervar:___________________________________________
Send tilbod om medlemskap/bladabonnement til:
Namn:________________________________________
Adresse:_________________________
Postnr.________________

Poststad_____________________

Telefon:_______________

Mobil:________________

E-post:________________
Opplysningane kan og sendast på E-post: norbygd@online.no
w w w. s a g . n o
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Kurs i Grindverksbygging i Stryn

NBF-nytt
Del 2 av kurset gikk av stabelen 18. -20. mai der eit bygg
på 35 m2 var reist.
Kursleiar var Steinar Moldal frå
Senter for Bygdekultur på
Dovre. Det var 12 deltakarar på
denne delen av kurset inklusiv
to svenske gutar som for tida
har praksisplass på laftebedrifta Stokk og Stein på Lom.
Resten av kursdeltakarane kom
frå Nordfjord. Ein flott arbeidsgjeng var samla på skiarenaen
på Ullsheim i Markane 18. mai.
Materialen som vart plukka ut,
hoggen og saga på Del 1 av
kurset (september 2005) vart
transportert til tomta og kursdeltakarane fekk ein repetisjon
kvar dei ulike stokkane skulle
plasserast i bygget. Vidare vart
det jobbing i 3 dagar til ende.

Bilder:
Ole Øystein Bakke

Bruk av bygget:
Det er tatt utgangspunkt i den
type grindverksbygg som var
vanleg i denne regionen i tidlegare
tider. Bygget skal verte ein sosial
stad for dei som oppheld seg på
skianlegget og i og det skal vere
ein plass å varme seg på kalde
dagar. Huset er plassert i nærleiken av eit skileikområde og det
er spesielt med tanke på borna
og deira aktivitet huset er tiltenkt.
Eit allsidig bygg som ved arrange-

Alle sperrene er komne på og kursdeltakarane er klar til eit festleg ”Kranselag” arrangert
inne i det nye huset.

ment kan brukast både til tribune,
vere tett (varm) og den skal kunne
kiosk, varmestove osv. Eldstaden
vere open med utsikt over arenaen
skal også vere Markane IL vil verte
underarrangement. Eldstaden vil
eigarar av huset etter at det er
verte mura opp i naturstein. Det
ferdig. Dei har stått for tomt, grunn- var mykje å lære om materialar,
arbeid og vil verte ansvarlige for
verkty og verktyhald i tillegg til
tak og kledning samt muring av
grindverkteknikken på kurset. Å ha
eldstad. Norsk Bygdesagforening
skikkeleg verkty viste seg nok ein
har vore kursKursdeltakarane studerer plassering av skåband etter at stavane
arrangør på
og stavleiene er tilpassa kvarandre
grindbygginga.
Taket på
”Triveslebua”
som ho er kalla
skal vere torvlagt
i løpet av juni.
Det arbeidet blir
dugnad for
medlemmane
i Markane IL. Bua
skal ha kledning
med store
”Gluggar” slik at
den både kan

Stavane vert sett på ein mindre stein for å unngå vatn.
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Grindane har kome på plass på muren

Forum for norske bygdesager

Kurs i Grindverksbygging i Stryn
gong er avgjerande både ved
effektivitet og for å levere eit godt
produkt. Vi inviterte også ein lokal
smed, Hornindal Smeden AS v/Svein
Nesdal til å komme å vise sine produkt. Øksar i ulike typar og størrelsar, ljåar, bandknivar og ulike
typar jarn vart vist og malar av gode
øksar vart avteikna og bestilte.
Verkty/utstyr som vart brukt
under kurset:
Vanleg øks, lafteøks, smaløks/
smiøks, Snekkarsag, ulike typar
hoggjarn, vater, meter, blyant,
siktesnor/fargesnor, bor/navar,
kniv, hammar. Det kan også vere
bra å ha ein slipestein tilgjengeleg.
Elles var det godt å ha ei motorsag
til kapping av stavane, samt litt
grovskjæring. Under arbeidet med
samanhogginga må ein ha tilgjengeleg ein del støtter/underlag for
å få rette høgda på dei ulike
stokkane. Også tilgang på straum
kom godt med. På grunn av ein
god horisontal plass som var asfaltert like ved tomta, valde vi å felle
saman grindane der og seinare
bære dei opp i tomta. På denne
måten fekk vi ein god arbeidsplass
og det var enkelt å rydde opp alt
kapp, flis og spon, samt at det vart
ei ryddig tomt når vi hadde fått
grindane på plass.
Ein billedserie viser gangen i arbeidet frå start til mål. Ved utveljing
av materialar vart det plukka ut
berre stokkar som ikkje ville blitt
akseptert i den ordinære skurtømmerlunna, og klarar vi å ta noko
av volumet frå sliphaugen og

Innfelling til skråband

Kursleiar Steinar Moldal i sving med
navaren

forvandle dei til høgverdiprodukt
er ingenting betre enn det. Dette
er solid verdiskaping. Det har blitt
teke mykje bilde under kurset og
håpet er at vi skal lage eit slags
hefte med bilde og tekst frå heile
prosessen for å kunne dokumentere grindverksteknikken. Sjølv om
det er mange ulike teknikkar i dei
ulike regionane i landet er det ein
del prinsipp som er identiske. Sjølv
om Grindverksbygging har vore
vanleg i eldre tider og dei aller
fleste har vore inne i eit bygg
som er laga etter dette prinsippet,
håpar vi at dette huset kan verte
ein referanse og eit utgangspunkt
for andre som ønskjer å setje opp
bygg etter dette prinsippet og
i denne størrelse. Mange av dei som
deltok på kurset er interessert i å

Sammenføyning mellom stav, stavlege og bete

lage eigne hus til ulik bruk og
dette er kjempebra!
Lokalpressa var interessert i prosjektet og det vil kome ein fyldig
artikkel der når vi har fått ferdig
tak og kledning. Vi håpar dette vil
føre til interesse rundt byggeteknikken og at vi kan sjå fleire
slike flotte bygg rundt om i landet.
Vi har fått økonomisk støtte til
kurset gjennom Skogselskapet,
Stryn Kommune og Sogn og
Fjordane Fylkeskommune.
Dersom du reiser forbi Nordfjord
i sommar og er interessert i å ta
ein kikk, så ligg dette i området
ca. 15KM frå Stryn sentrum i
retning Nordfjordeid. Følg skilting
til skianlegget Ullsheim. Bygget
ligg i nordre del av arenaen.

Toppen av sperrene er låste på denne måten. Legg merke til at
det er annankvar med hakk/pinn.

w w w. s a g . n o
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Sitkagran - et fullverdig
kontruksjonsvirke

NBF-nytt
For å dokumentere egenskapene til norskvokst sitkagran opp mot sorteringsstandarder og -metoder, har
Treteknisk gjennomført prosjektet ”Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke?”
Prosjektet er finansiert av
Skogtiltaksfondet og Innovasjon Norge, sammen med
en betydelig egeninnsats fra
næringen. Treteknisk har
styrkesortert omlag 1500
prøvestykker av sitkagran,
i henhold til de visuelle nordiske sorteringsreglene gitt
i NS-INSTA 142. I tillegg ble
det foretatt maskinell styrkesortering av samtlige
prøvestykker.
Bilde og tekst:
Per Skogstad v/Treteknisk Institutt

Prøvestykkene var likt fordelt på
følgende tre dimensjoner: 36 x 98
mm, 48 x 148 mm og 48 x 198
mm. Materialene ble deretter
testet iht. standard bøyetest, hvor
både E-modul, bøyefasthet og
densitet ble registrert.
Resultatene fra visuell styrkesortering viste følgende:
• l Norskvokst sitkagran sortert
som T0 tilfredsstiller krav til
fasthetsklasse C14
• l Norskvokst sitkagran sortert
som T1 tilfreds-stiller krav til
fasthetsklasse C18
• l Norskvokst sitkagran sortert
som T2 og bedre (dvs. T2 + T3)
tilfreds-stiller krav til
fasthetsklasse C24.
• l Norskvokst sitkagran sortert
som T3 (alene) tilfredsstiller krav
til fasthetsklasse C24, men ikke
C30.
For å få europeisk aksept for norskvokst sitkagran som konstruksjonsvirke er resultatene presentert for CEN/TC124/TG - Task
Group for grading and strength
properties.
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Resultatene fra Treteknisk ble vurdert som tilstrekkelig dokumentasjon, og i første rettelsesdokument til NS-EN 1912 (Amendment
No. 1) vil ovenfor angitte sammenhenger mellom visuelle sorteringsklasser (gitt i NS-INSTA 142) og
standardiserte fasthetsklasser (gitt
i NS-EN 338) bli tatt inn.
Sitkagran som utvendig kledning
I direkte tilknytning til prosjekter
angående bruk av sitkagran som
konstruksjonsvirke og som råstoff
til masse- og papir-industrien, ble
det i 2004 startet et 3-årig prosjekt med hensikt å undersøke
sitkagran sin egnethet som
kledningsmateriale. Prosjektet
inneholder forsøk som vil gi
informasjon om hvordan
sitkagran opptrer under ulik
klimapåvirkning med ulik overflatebehandling. Et annen viktig
oppgave er produksjonsforsøk.
Sitkagran vil hele veien gjennom
prosjektet, bli sammenlignet med
vanlig norsk gran. I prosjektarbeidet deltar Skogforsk og en
stipendiat ved Universitetet for
Miljø- og Biovitenskap. Prosjektet,
som har en ramme på kr. 720.000,
finansieres av midler fra Innovasjon Norge og Skogtiltaksfondet,
samt ved hjelp av egeninnsats fra
industri og verktøysleverandør.
(Jan Bramming)
Miljøvennlig engangsbehandling
av furu kjerneved og gran brukt
som kledningsbord
Målet med prosjektet er å finne
frem til miljøvennlige engangsbehandlinger av kledningsbord.
Behandlingen skal kun foretas når
trevirket er nytt, og kledningen
skal ikke vedlikeholdes senere.
Ved hjelp av fargemåling vil vi
kunne dokumentere den fargeforandring som finner sted.
Testing foregår på vårt testfelt
i Sørkedalen hvor kledningsborda
er satt opp vertikalt i sydvendt og
nordvendt retning, samt i 45
grader sydvendt. Prosjektet startet
opp i 2004 og skal gå over 5 år. 11
prosjekt-deltagere og Innovasjon
Norge bidrar økonomisk. (Bjørn
Jacobsen)

Overflate- og system-behandling
av tre brukt utendørs
Første ble avsluttet i 2003 beskriver egenskaper til eksisterende
impregneringsmidler og
flatebehandlingssystemer.
Resultatet av dette arbeidet er
å finne i Teknisk småskrift nr. I
siste del er det gjort testing og
utprøvning av vanntynnbare
industrielle overflatebehandlingssystemer og miljøvennlige
impregneringsmidler. Eksterne
institutter og fagmiljøer både i
Norge og Sverige har deltatt i
utprøvningen. Innovasjon Norge
har sammen med prosjektdeltagerne bidratt økonomisk.
(Bjørn Jacobsen)
Svertesopp på trefasader
Kommersielle vanntynnbare
malinger vil bli undersøkt med
hensyn på bestandighet mot
svertesopp. Forskjellige trematerialer er med i utprøvningen
for å se om disse kan ha betydning for svertesoppvekst på
behandlete og ubehandlete
kledningsbord. Videre er det
laget ”modellmalinger” for
å undersøke om endringer
i overflateegenskapene til
malingsfilmene kan påvirke
soppvekst. Prosjektet startet
opp i 2005 og skal gå over 4 år.
Eksponering av prøvene foregår
på vårt prøvefelt i Sørkedalen
og på NILU’s prøvefelt i Birkenes.
Norges Forskningsråd deltar med
finansiering.
Forprosjekt - industriell
overflatebehandling av
kledningsbord
I de senere år har det vært en
økning i produksjon av industrielt
overflate- behandlete kledningsbord i de nordiske land. Den
behandlingsformen som er mest
vanlig er ett strøk med grunning.
Det er mange elementer å ta
hensyn til i denne prosessen og
det er derfor viktig å få på plass
retningslinjer for hvordan prosessen skal gjennomføres for å oppnå god og jevn kvalitet. Forprosjektet er finansiert av Innovasjon Norge. (Bjørn Jacobsen)

Forum for norske bygdesager

Sitkagran - et fullverdig
kontruksjonsvirke

Bøyebrudd i sitka

Holdbarhetsgradering av norske
treslag
Treteknisk har satt ut staver av
norske treslag for å se på graderingen av disse med tanke på
holdbarhet over bakken. Metoden
som brukes er en to-lags test hvor
prøvene eksponeres horisontalt.
I tillegg til furu (yte- og kjerneved), gran, eik, bjørk, osp, or og
norsk sitkagran, har man også tatt
med sibirsk lerk kjerneved og
cedertre. Forsøkene og utsettingen
er initiert og finansiert av Treteknisk. Forsøket gikk i 2003 inn
i et prosjekt for Norges forskningsråd som Treteknisk har sammen
med Skogforsk. Det ble i 2004
satt ut småstaver som ligger på
lecablokker. Prøvene skal jevnlig
både veies for vekttap og testes
for variasjon i E-modul. Prøvene
ble kontrollert to ganger i 2005.
Resultatene viser at E-modulene
reduseres raskere enn vekttapene
for prøvene. Dette gjelder både
prøver i Sørkedalen og i Bergen.
(Fred Evans)

Bjørk i synlige konstruksjoner
På bakgrunn av strekktesting av
ca. 1200 limtrelameller av nordisk
bjørk anbefaler Treteknisk å definere to fasthetsklasser, LTB 34 og
LTB 25. De påviste egenskapene
hos nordisk bjørk ikke er i overensstemmelse med angitte egenskaper i EN 338 for D-klassene
(hardwood species). Dette gjelder
spesielt forholdet til densitet. En
planlagt videreføring av prosjektet
vil konsentrere seg om valg av
limtype, optimal fingerskjøtgeometri og spesielle produksjonsmetoder relatert til konstruksjonsliming av bjørk. Bjørk i synlige
konstruksjoner er presentert ved
flere konferanser og har høstet
stor internasjonal interesse.
(Kjell Helge Solli)
Bransjestandard
En bransjestandard for laftebygg
ble ferdig høsten 2005, etter at
forslag har vært til høring hos
medlemmene i Norsk Laft, og hos
andre ressurspersoner som har

w w w. s a g . n o

kompetanse om laftebygging.
Denne standarden fastlegger krav
til materialer og utførelse av et
laftebygg, men er ikke utdypende
for alle deler av bygget, og skal
brukes sammen med andre relevante byggstandarder. Standarden
kan fåes ved å kontakte Byggmesterforbundet eller Treteknisk
ved Christoffer Aas Clementz.
Kvalitetskontrollen Norsk Laft
Treteknisk er prosjektleder for
utvikling av en kontrollordning
for laftebygg. Kontrollordningen
har som formål å sikre at laftede
produkter fra tilsluttede bedrifter
holder et tilfredsstillende kvalitetsnivå og samsvarer med Norsk Laft
sin ”Bransjestandard for laftebygg”. Medlemmer i kontrollordningen skal følge opp sin
egen produksjon i henhold til
utarbeidede sjekklister. Et eget
inspeksjonsorgan vil utføre
kontrollbesøk hos bedrifter.
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Trelastfaget på nett

Gjennom prosjekt Tema Tre,
som er et interregprosjekt
mellom Jemntland, Nord- og
Sør Trøndelag, er det nå et
arbeid i gang med å legge ut
trelastfaget som et nettbasert
studium. Studiet vil være klart
høsten 06. Studiet vil dekke
teoriopplæringen innen trelastfaget på vk1 nivå. Videre
kan deltagere gå opp til den
praktiske prøven å avlegge et
fagbrev innen enten høvling,
saging, tørking- og energiproduksjon eller verktøyskjøtsel.
Tekst og bilde:
Frank Olav Engan

Teoristudiet er godt tilpasset for
voksne som jobber med saging,
høvling, tørking eller verktøyskjøtsel og som ønsker å få utvidet
sin kompetanse innen trelastfaget.
Eksamen to ganger i året
Ved at dette studiet er nettbasert
kan deltagerne studere når de selv
måtte ønske det, det betyr at de
kan bruke så lang tid de selv måtte
ønske. Eksamen i faget blir avholdt
2 ganger i året, en på våren og en
på høsten, eksamen blir avholdt
på den nærmeste videregående
skolen. Opplæring i bruk av nettbasert verktøy vil bli gitt i form av
samlinger og læringsplattformen
som faget er lagt ut på, er meget
brukervennlig.
Kommunikasjon på E-post
Selve studiet bygger på noen samlinger (frivillig), innlevering av 22
studieenheter som blir rettet og
kommentert og påsatt karakter.
Det legges også opp til en del
prøveeksamener som trening til
den endelige eksamen. Kommunikasjonen mellom lærer og deltageren foregår på e-post.
Den er lagt inn i læringspattformen
slik at deltagerne kan kommunisere
med hverandre på nettet. Det som
trengs av datautstyr er en data-
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Frank Engan tilbyr trefaglig opplæring på internett i kombinasjon med praktisk
arbeid er det dermed mulig å skaffe seg fullt fagbrev uten å reise hjemmefra

maskin med internettilkobling.
Har ikke deltagerne dette selv,
kan de også benytte nærmeste
bibliotek som studieplass.
Rett til videregående opplæring
Har du rett til gratis opplæring?
Er du født før 1979 og du ikke har
videregående opplæring fra før,
kan hele opplæringen være gratis.
Du må ta kontakt med en videregående skole i nærheten og be om
å få gjennomført en realkompetansevurdering. I trelastfaget kan
du ta kontakt med Egge
videregående skole på telefon
74121500.
Realkompetanse: Viser hvilke
kunnskaper en allerede har. Man
kan deretter få satt opp en oversikt over hvilken kunnskap som
mangler i et gapskjema. Etter endt
teori-eksamen kan du melde deg
opp til fagprøve.
Oppmelding til fagprøve
Hva kreves før en kan melde seg
opp til fagprøven:
- Praksisvurdering, som viser hvor
mye praksis som evt. mangler før
en kan melde seg opp til fagbrev,
kan også gjøres av enkelte videre-

gående skoler, men gjøres vanligvis
av yrkesopplæringskontoret
i faget.
Opplæringsnemda, som er
ansvarlig for fagprøven, avgjør om
tilstrekkelig kompetanse og praksis
foreligger ved oppmeldingstidspunktet. Ønsker du å melde
deg på nettundervisning innen
trelastfaget eller ønsker mer
informasjon om studiet, kan du
kontakte Frank Engan ved Egge
videregående skole på telefon
74121500 eller e-post frankolav.engan@ntfk.no

BygdeMart`n
Mobil Båndsag
Type: Jämtsagen
Modell: 2002
15 kw el. motor
Stokklengder: 10,8 meter

Telefon: 95211103

Forum for norske bygdesager

Annonser
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Prøv oss når det gjelder
•Fuktmålere
• Rundkuttere, profilkuttere
•Rillestål, rundkutterstål
•Laserlys
•Strammeverktøy
•Binol smøre/renseolje
•Titac plaststifter, stiftemaskiner
•Barkriverstål
•Huggerkniver og barkriverstål
•Tømmerkritt
•Stempel, fargeruller m.m
•Kjedekappsager

Dessuten nye og brukte maskiner
for sagbruk og høvleri.
Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf. 33 16 56 50
Fax 33 16 56 60
e-post info@fonhus.no
www.fonhus.no

www.logosol.no

•Slipetjenester
•Vendeskjær
•Nâssjô sagblad
•Høvelstål
•Freser mm.
•Rekvisita og maskiner
•Laserlys

Toppklyv

for grove stokker
Monteres på sirkelsaga
5kw motor, 40 cm sverd
Pris kr. 15.950,- + mva

Panelhøvel
PH 260

5 motorer, 5 matevalser,
41cm bredde,
egen katalog
over profilstål
Pris kr. 59.500,- + mva

Oslo:
Prof. Birkelandsvei 21
1001 Oslo

Halden:
Boks 162, 1751 Halden

Tlf: 23 14 04 52

Fax: 69 19 62 77
e-post: sliping@online.no

Fax: 23 14 04 53

Tlf: 69 19 61 00

Se video av produktene på nettsiden.
Røra, 7670 Inderøy
Tlf. 74 15 52 51
Faks. 74 15 47 12
E-post: arve@logosol.no
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Moderne slipemaskiner
sikrer god kvalitet

15

NBF-nytt

Kutterspon

Åslaug Haga og Helen Bjørnøy
la onsdag frem nye byggeforskrifter om energikrav i nye
bygg. Tøffe energikrav i nybygg. Regjeringens nye byggeforskrifter om energikrav har
som mål å redusere energibehovet i nye boliger og andre
nybygg med ca. 30 prosent.
Byggeindustrien
- Med dette forslaget tar regjeringen et langt skritt for å nå Soria
Moria-erklæringens mål om lavenergiboliger og redusert bruk av
elektrisitet til oppvarming, mener
kommunal- og regionalminister
Åslaug Haga og miljøvernminister
Helen Bjørnøy.
Med de nye reglene skal småhus
ha et energibehov på 125 KWh/m2
år mot 173 KWh/m2 år i dagens
regelverk. I blokkboliger vil energibehovet ligge på 108 KWh/m2 år.
De nye reglene gjelder for alle
nybygg og gir en bygningsmasse
med gode og langlivede energikvaliteter. Det skal innføres minstekrav til isolasjon, og ventilasjonssystemene skal bli mer energieffektive. Forslaget sendes på høring
nå, og nye krav vil gjelde fra 1.
januar 2007 med en overgangsperiode til 1. januar 2009.
- Å bygge hus med lavere energibehov er lønnsomt. Sintef
Byggforsk har gjennomført økonomiske analyser som viser kostnader og inntjeningstid for 13
ulike bygningstyper, forteller kommunal- og regionalminister Åslaug
Haga. Det vil koste ca. 70 000 kroner mer å bygge et energivennlig
småhus på 160 m2.
De økte utgiftene til renter og
avdrag skal i følge regjeringen
oppveies av lavere strømregning.
Inntjenings-tiden for nødvendige
energitiltak er lengst for småhus.
Andre typer bygg, som for eksempel sykehjem, sykehus og forretningsbygg, har en inntjeningstid
på bare seks år. De nye kravene
bidrar til å redusere energibehovet
i ny bygningsmasse med ca. 500
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millioner KWh hvert år. Det tilsvarer den årlige energibruken for ca.
25 000 boliger. Til sammenligning
har Alta kraftverk en årlig kraftproduksjon på 625 millioner KWh.
- I følge analyser gjennomført av
Statens forurensningstilsyn er
energitiltak i byggsektoren et av
de mest kostnadseffektive tiltakene som kan velges for å redusere
CO2- utslippene, og de nye kravene
vil redusere CO2-utslippene med
ca. 0,15 millioner tonn hvert år.
I dag utgjør energibruk i bygningsmassen er 10 til 15 prosent av CO2utslippene i Norge, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Det vil fortsatt være mulig å bygge
laftede boliger, men for å oppfylle
energikravene må slike hus blant
annet ha ekstra god isolasjon
i gulv og tak.
- Regjeringen vil at de nye reglene
også skal gjelde for fritidsboliger
over 80 m2. Det skal være mulig
å bygge mindre hytter med en
enklere teknisk standard, men
store fritidsboliger som brukes
mye og har et stort oppvarmingsbehov må også tilfredsstille
energikravene, sier Haga og
Bjørnøy. (www.bygg.no)

Fyr og flamme på Hadeland.
I løpet av tre år har andelen av
bioenergi økt med 45 prosent
i de tre kommunene Jevnaker,
Lunner og Gran, melder Bioreg
Hadeland.
Det er Bioreg Hadeland som
melder om den kraftige veksten
de siste årene i bruk av bioenergi
i regionen. I økningen ligger
gjennomførte prosjekter og
påbegynte og vedtatte prosjekter.
Antallet rene bioenergibedrifter
har blitt fordoblet. I tillegg til de
etablerte bedriftene Energigården
og Habiol har to nye varmeselskaper som leverer ferdigvarme
til kunder i og utenfor regionen,
etablert seg. Det er også et antall
bedrifter som har bioenergi som
en del av sin virksomhet uten at
det er hovedsaken.
Hadelands-regionen har jobbet
målrettet med bioenergi siden
1986. Som et resultat av den store
satsingen ble prosjektet Bioreg
Hadeland etablert i 2003. Målet
deres er å nå 100 GWh fra
bioenergi innen 2010. Det gjenstår
nå ca. 30 GWh på å klare dette.
(www.skog.no)

Til alle NBF-medlemmer
Vi er under oppbygging av eit engroslager av spiker.
Prisane er svært gunstige.
Lite plasskrevende og muligheit for god forteneste.

TORBJØRN MORK AS
6063 Hjørungavåg
Tlf.70093736-Fax-70093857-E-post: torbjorn.mork@tussa.com
Ta kontakt for ein ”spikerprat”.

Sag, tørke og høvleri til salgs
Komplett sag, tørke og høvleri til salgs.
Kan også selges enkeltvis.

Ta kontakt på tlf.: 32147481/91609622
for nærmare informasjon
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Komplett Wood-Mizer trelasttørke
Leveres komplett montert og ferdig
til bruk i en brukt isolert ISO container.
Alle nødvendig deler medfølger.

Lei av dårlig tørking?

Kapasitet 6 - 8 m3
Effektbehov 9,5 kW
Pris kr.

98.000,-

eks. mva og frakt.

Vi kan trelasttørking!
• IM Kondensasjonstørker
•
•
•
•

Wood-Mizer Nordic AS
Vardelia 17, 2020 Skedsmokorset
Telefon 63 87 49 89, Telefaks 63 87 37 66
Mobil 930 42 335
firmapost@woodmizer.no

Kondensasjonstørker
Vacumtørker
Vi har både nytt og brukt tørkerutstyr
Fuktighetsmålere - flere modeller

INMARK AS
Boks 17, 3163 Borgheim Tlf: 333 82000 - 900 82004
e-post: e-post@inmark.no
Se vår hjemmeside: www.inmark.no

www.woodmizer.no

- Maskiner
- Verktøy

Innpostning av stål

- Rekvisita
Linjelaser

Vi har det
du trenger!
Meterteller

w w w. s a g . n o
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Kutterspon

Obligatorisk
Tjenestepensjon

Hvilke bedrifter må inngå
avtale om obligatorisk
tjenestepensjon for sine
ansatte?
Loven gjelder for virksomheter
med:
• Minst èn ansatt i minimum 75 %
stilling, uten eierinteresser
i virksomheten
• Minst to ansatte i minimum 75 %
stilling hver, uavhengig av om de
har eierinteresser i virksomheten
eller ikke
• Virksomheter med flere ansatte
som til sammen utgjør minst 2
årsverk Arbeidstakere under 20 år,
eller ansatte som jobber mindre
enn 20% av full stilling, kan holdes
utenfor ordningen.
Vi har allerede en pensjonsordning
for våre ansatte, må vi endre på
den?
De fleste av dagens tjenestepensjonsordninger tilfredsstiller
minstekravene til OTP. Men for
å være sikker, bør dere sjekke med
forsikringsselskapet at ordningen
oppfyller myndighetenes minstekrav. Er minstekravene oppfylt,
kan ordningen forsette uten
endringer.
Hva er lovens minstekrav?
Loven krever at pensjonsordningen
må dekke 3 elementer som inngår
i den totale prisen:
• Sparebeløp: Innskudd tilsvarende
2 % av de ansattes lønn, minimum
1 G og maksimum 12 G (1 G er p.t.
kr 60 699)
• Kostnadselement: Kostnadene
med å administrere pensjonsordningen.
• Innskuddsfritak ved uførhet: For
å sikre at ansatte som blir uføre
får utbetalt tjenestepensjon ved
pensjonsalder, vil myndighetene
pålegge forsikringsselskapene å
fortsette sparingen for ansatte
som blir uføre. Dette gjør at virksomheten ikke får ekstra utgifter
dersom en ansatt skulle bli ufør.
Hva skjer med pensjonsinnbetalingen dersom en ansatt
slutter?
Ansatte som slutter får med seg
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en pensjonsutskrift som viser hvor
mye de har spart opp den tiden
de var med i ordningen. Arbeidstakere som skifter arbeidsplass vil
ta med seg oppspart pensjon.
Opparbeidet tjenestepensjon skal
tilfalle etterlatte ved dødsfall før
fylte 67 år.
Hva vil det koste?
Virksomheten må betale et innskudd på minimum 2% av den
ansattes lønn hvert år. Dette
beløpet går uavkortet til den
ansattes pensjon. Nedenfor ser du
noen eksempler på hvor mye dette
sparebeløpet vil utgjøre. I tillegg
kommer kostnader for administrasjon av ordningen og kostnaden for innskuddsfritak ved
uførhet.
Pensjonsordningen er skattemessig
gunstig for både arbeidstakere og
arbeidsgiver. Innskuddene til pensjonene er skattefri lønn for de
ansatte og de beskattes heller ikke
for avkastningen i pensjonsordningen. Arbeidsgiver har likevel
fradragsrett for innbetalte premier
og tilskudd i henhold til den avtale
pensjonsordningen, noe som reduserer skatten med 28%.
Innbetalinger etter pensjonsavtalen inngår i grunnlaget for
arbeidsgiveravgift. Den fremtidige
pensjonsutbetalingen er skattepliktig som pensjon, og da med
lav trygdeavgift (p.t. 3%) Krav til
innbetaling av tjenestepensjon
gjelder fra 1.7.2006, slik at kostnadene for 2006 bare vil være for
6 måneder.

Hva innebærer obligatorisk
tjenestepensjon for den ansatte?
Bedriften betaler hver år et innskudd til den ansattes pensjon,
min. 2 % av lønnen mellom 1G
og 12 G. Innskuddet forvaltes i et
fond som gir avkastning. Bedriften
kan velge mellom flere fond med
ulik risikoprofil. Den ansatte får en
egen pensjonskonto hvor
innskuddene settes inn. Til denne
kontoen overføres også avkastningen. Pengene står på kontoen
fram til pensjonsalder. Ved 67 år
utbetales de oppsparte innskuddene, sammen med avkastningen,
som pensjon. Størrelsen på pensjonen avhenger av hvor høyt
innskudd bedriften betaler, hvor
lenge den ansatte har vært med
i pensjonsordningen, hvor stor
avkastningen er og hvor lang
utbetalingsperiode den ansatte
velger (minimum 10 år).
Hvilke skattemessige
konsekvenser har OTP?
For bedriften:
• Ved innskuddspensjonsordninger
etter innskuddspensjonsloven, gis
det inntektsfradrag for
arbeidsgiver for innbetalt premie.
Dette gjør at den reelle kostnaden
blir mindre enn beregnet
• Arbeidsgiver må betale
arbeidsgiveravgift av innskuddene
For den ansatte:
• De ansatte gis også
inntektsfradrag for sparingen hvis
det avtales kollektivt bidrag fra de
ansatte.
• Det vil ikke beregnes
fordelsbeskatning for de ansatte i
en slik ordning.

Forum for norske bygdesager

Kutterspon
Miljøvernminister Helen
Bjørnøy Roser industrisamarbeid mellom Hydro og
Norske Skog om biodiesel
- Planene om et samarbeid
mellom Hydro og Norske Skog
om produksjon av biodiesel
basert på trevirke er visjonært
og viser at de tenker langsiktig.
Selskapene viser med dette at de
tar regjeringens signaler om å få
ned utslippene av klimagasser
på alvor, sier miljøvernminister
Helen Bjørnøy.
Veitrafikk er en av de store
bidragsyterne til norske klimagassutslipp. FNs klimapanel har
konkludert med at landene må
redusere sine klimautslipp med
50 - 80 prosent for å kunne begrense temperaturøkningen til
to grader celsius. Miljøvernminister Helen Bjørnøy er godt
fornøyd med det lanserte samarbeidet mellom Hyrdo og
Norske Skog om produksjon
av biodiesel.
- Det er ingen tvil om at økt
bruk av biodrivstoff må være
ett av flere tiltak for å nå en slik
målsetting, sier Bjørnøy. Det
fremgår av Soria Moria-erklæringen at Regjeringen vil igangsette et introduksjons-program
for bruk av biodrivstoff i tråd
med EUs direktiv på dette området. Statens forurensningstilsyn har lagt frem en rapport
som gir anbefalinger om hvordan denne målsettingen kan
oppfylles. I revidert nasjonalbudsjett tidligere denne måneden ble det varslet fritak for
CO2-avgift for andel bioetanol
som blandes med bensin med
virkning fra 1. januar 2007. Det
kan også være aktuelt å stille
krav til oljeselskapene om
omsetning av biodrivstoff.
- Det er et stort potensial for
biodrivstoff i tiden som kommer.
Aktører som er tidlig ute kan nå
sikre seg større innflytelse over
markedet, sier Bjørnøy.

Medlemstilbud
Strekking og retting av sirkelsagblad. O. Bekkeseth. NBF-særtrykk kr. 60.Tørking av trelast. R.O. Ullevålseter. NBF-særtrykk
kr. 60.Sorteringsreglar for båtbord og hudplank. Kopi
kr. 20.Tidligere nr. av NBF-nytt
kr. 12.- pr. stk.
Prisliste for trelast. Papirutgave av NBF`s trelastkalkulator.
Dimensjonstabeller og regneeksempler
kr. 50.Prisene gjelder NBF`s medlemmer og abonnenter. Porto kommer i tillegg.
6763 Horningdal
Tlf.: 57 87 66 60

Stridsbergs Norge A/S, Stensrudvn. 3, 2335 Stange

Trenger du nytt sagblad - Vi har sagblad i de fleste størrelser
på lager! Trenger du sliping av sagblad. Vi sliper alle typer!
Kontakt oss:

Tlf.: 62 57 30 06

Fax: 62 57 30 17

e-mail: stridbergs.norge@c2i.net

Sarmek Maskinforretning
100 Laimet stasj. Sag frå
120 Laimet stasj. Sag frå
Flishogger Laimet 21 Demo
Flishogger Laimet 25-04
Traktor- 88 Valmet 2105 DW, tvillingshjul. 170 hk
Slidetec sagbruk stasj.
Sponvifter, slipemaskiner, spiker-bandjern 0,6 x 16 mm

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

179.000,235.000,75.000,150.000,70.000,230.000,12,- pr. kg.

Kjøper og selger brukt sagutstyr

Tjønnvollveien 6, 4700 Vennesla - tlf: 38 15 46 20

Komplett høvleri til salgs
Sentralt på Østlandet selges moderne høvleri med høvel Waco 1000, 7 sp.
med gjennommating, bandsag , sorterbord med endepløying,
lengdemåling, blekkstråleskriver, pakkemaskin. Schneberger Norma 4
slipemaskin. Bra med verktøy. Selges på rot. Rimelig pris ved rask handel.

Arnt Lindstad A/S
908 23012
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Are Maskin A/S
958 04390
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Kutterspon
De to siste årene har skog- og
trenæringen i Europa i samarbeid med ledende FoUmiljøer arbeidet med å få
fram en felles strategisk
forskningsagenda.
Basisen har vært en "teknologiplattform" hvor ledende representanter for skogbruk, treforedling og treindustri har arbeidet
sammen. Grunnlaget for samarbeidet er nedfelt i en visjon for
sektoren fram mot 2030. Skog- og
trenæringen skal være en ledende
aktør i utviklingen av et mer bærekraftig Europa og bidra til at
Europa utvikler en mer biobasert
økonomi med utgangspunkt
i kompetanse og innovasjon.
- Sektoren ønsker å tydeliggjøre
at den kan bidra til en positiv samfunnsutvikling på mange områder
og at det er potensial for vekst og
utvikling basert på skog som råstoff, forteller Aasmund Bunkholt,
daglig leder i Trefokus.

"Teknologiplattform"
for skog og tre
Teknologiplattformen ble lansert
fra EUs side som et verktøy for
å samle aktører innenfor ulike
næringer i forhold til utviklingen
av det 7. Rammeprogrammet for
FoU (7RP). 7RP skal være operativt
fra 2007-2013 og har et totalbudsjett på 55 mrd. euro.
Skognæringen er knyttet til
hovedområdet ”Food, agriculture
and biotechnology”, og dette har
et budsjett på 2 mrd. euro i perioden. Samtidig blir det understreket at skog- og trenæringen
også hører hjemme innenfor flere
av de andre hovedområdene.

næringen i Europa i dag fremstår
som betydelig mer koordinert og
slagkraftig enn tidligere.
- Sektoren kjennetegnes ved
å være meget fragmentert og ha
stor regional spredning. Den felles
europeiske satsingen har så langt
gitt økt fokus på sektoren.
Samtidig vil dette følges opp med
nasjonal innsats i de ulike land
i Europa. (www.skog.no)

- Fra skog- og trenæringens side
har man strukturert den strategiske forskningsagendaen med
utgangspunkt i de mest sentrale
verdikjedene: skogbruk, treforedling, bioenergi og treindustri.
Verdikjedene skal ha fokus på utvikling av nye produkter og prosesser som kan bidra til å nå visjon
og felles mål, forteller Bunkholt,
som slår fast at skog- og tre-

VI HAR FOR SALG FØLGENDE BRUKTUTSTYR:
• Avlegger etter høvel med kappbenker
• Kjeder med og uten medbringere
• Diverse tverrtransportører
• Inn/utmating tørrkløve
• Endefresapparater
• Kapptransportører
• Reimtransportører
• Endefreseverktøy
• Skaketransportør
• Komplett høvleri
• Høvelinnmatere
• Rulleskinner
m. m.

Alt bruktutstyr skal bort!
Kontakt Dag eller Steinar på telefon: 33165574/33165576
steinar@john-flessum.no
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Kutterspon
Naturbasert trebeskyttelse kan
erstatte miljøuheldige stoffer.
Doktoravhandling ved Skogforsk
med lovende resultater. Kitosan fra
rekeskall og tallolje som er et restprodukt fra papirindustrien, kan
øke holdbarheten til trevirke for
bruk over bakkenivå. Dette kommer fram i doktoravhandlingen til
Gry Alfredsen på Skogforsk. Hun
forsvarte avhandlingen nylig ved
Universitetet for miljø- og
biovitenskap, Ås.

Naturbeskyttet
trebeskyttelse
Trevirke som byggemateriale har
lange tradisjoner i Norge. Men
uten noen form for beskyttelsesmiddel har det begrensede anvendelsesområder. I kontakt med jord
og vann kan bruksverdien bli betydelig redusert etter soppangrep.
Det er innført strenge restriksjoner
på anvendelsen av tidligere mye
brukte midler som CCA (kobber,
krom og arsen) p.g.a. dokumenterte negative miljøvirkninger.
Forskningen arbeider for å finne
erstatninger. Foreløpig har naturbaserte stoffer som kitosan og
tallolje vist lovende resultater.
Disse stoffene ga økt holdbarhet
mot råtesopper, og kan være et
alternativ til bruk over bakken.

Gry Alfredsen, Skogforsk

Gry Alfredsen, biolog utdannet
ved Universitetet i Oslo, har
gjennomført forarbeidet til
doktorgraden ved Skogforsk.
Hun vil fortsette å arbeide innenfor det samme feltet. Mye arbeid
gjenstår for å kunne anbefale nye
beskyttelsesmetoder for kommersiell produksjon i større skala til
glede for forbrukere av terassebord, gjerdepåler og tretak. Ikke
minst viktig er langtidstestingen
av midlene under realistiske
klimaforhold.
(www.skogforsk.no)

Gry Alfredsen har også testet
sopphemmende effekter av barkekstrakter fra norske treslag. Det
har vist seg at ekstrakter fra spisslønn reduserte veksthastigheten
hos alle soppene som ble testet.

w w w. s a g . n o
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Norwegian Wood

Bransjenytt
Norwegian Wood skal bidra
til å videreutvikle den norske
trebyen, med en urban, moderne og bærekraftig trearkitektur i spennende samspill
med den historiske byen.
Kjerneaktiviteten i Norwegian
Wood er en rekke byggeprosjekter
som vil stå ferdig til august 2008.
Norwegian Wood skal bidra til å
sette Norge og Stavanger-regionen
på det europeiske arkitekturkartet, slik at regionen i 2008
fremstår som en av de ledende i
Europa når det gjelder moderne,
miljøbevisst trearkitektur. Prosjektet ønsker å invitere noen
av de fremste av verdens trebyggende arkitekter til å samarbeide med våre egne arkitekter
om å tegne fremtiden, i Rogaland
og i Stavanger.
Byggeprosjektene skal være
nyskapende i tre, ha høy

- Stavanger Regionen Europeisk
Kulturhovedstad 2008
arkitektonisk kvalitet og god
byggeskikk, og høye
miljøambisjoner med hensyn til
energi – og materialbruk.
Eksempler på byggeprosjekter:
• Den nye trehusbyen på Siriskjær urbane boliger i inntil 5 etasjer.
• Stavanger Stadion – urbane
boliger og barnehage i trehusbyen
på Eiganes.
• Bogafjell: Byen over Byen - 36
boliger i Sandnes største
utbyggingsområde.
• Cittaslow Sokndal - 15-18 tett-lav
boliger ved elva Sokna.
• Vistestranden - fem individuelle
boliger.
• Brueland barnehage - en
storbybarnehage midt i naturen.
• Eventyr i landskap - utendørs
teaterscene på Lundsneset.
• Fartein Valen scenen kulturscene i Smedasundet,
Haugesund.
• Valenheimen - kunstnerhus
i Fartein Valens landskap.
• Sandnes Amfiscene - overdekket

torg og scene i Sandnes sentrum.
Norwegian Wood inkluderer også
prosjekter innenfor verdikjedeutvikling, forskning og utvikling,
formidling og tradisjonshåndverk.
I januar 2006 ble en internasjonal
prekvalifisering for prosjektering
av byggeprosjekter i regi av
Norwegian Wood utlyst.
Prosjektansvarlig er Norske
Arkitekters Landsforbund ved
NAL/NABU – senter for
bærekraftig arkitektur og
stedsutvikling.
Stavanger2008 godkjente
forprosjektet til Norwegian Wood i
mai 2005.
Kontaktpersoner Norwegian Wood
er prosjektlederne:
Stein Stoknes; e-post
stein.stoknes@arkitektur.no
Grete Kvinnesland; e-post
grete.kvinnesland@stavanger.kom
mune.no

35 millioner til ny tresatsing
- Fra i dag setter regjeringen
i gang en ny tresatsing, sa
landbruks- og matminister
Terje Riis-Johansen i sin tale
under den nordiske trebykonferansen i Bergen i dag.
Det er satt av 35 mill. kroner
til et trebasert innovasjonsprogram i årets budsjett.
- De nye tresatsingstiltakene tar
utgangspunkt i det tidligere treprogrammet. Jeg ser det som
viktig at det er en viss kontinuitet
i den norske satsingen på tre.
Visjonen fra treprogrammet føres
derfor videre, sa Riis-Johansen.
Målsettingen for programmet er
å få til nyskaping og markedsretting i trenæringen.
- Jeg utfordrer skogsektoren til
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å bidra både med engasjement og
utviklingsmidler slik at vi kan få til
et felles løft mellom myndighetene
og skogsektoren. Vår norske tresatsing skal derfor også støtte opp
under skognæringens mål om
å øke trebruken fra 0,55 kubikkmeter til 0,75 kubikkmeter per år
per innbygger, sa Riis-Johansen,
som lovte at han vil presentere
en strategi for økt hogst i statsbudsjettet for 2007.
- Jeg legger vekt på at satsingen
skal bidra til en mer robust primærnæring ved at økt trebruk
bidrar til økt verdi for skogeierne.
I den grad skogeierne også selv
deltar i videreforedling av tømmeret, vil programmet kunne
spille en rolle i utviklingsprosjekter
knyttet til dette, sa Riis-Johansen.
(www.skog.no)

Landbruks- og matminister Terje RiisJohansen
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Bygdesagenes leverandørguide
Moelven Soknabruket AS
3534 Sokna, www.wood.moelven.com

Tlf.: 33 42 05 05

Heggdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 Fax: 33 16 56 60
e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no

www.stihl.no

FS

Lieds Verktøy AS
Stridsberg Norge AS
Stensrudveien 3, 2335 Stange
Tlf.: 62 57 30 06
Fax: 62 57 30 17

Postboks 8040 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Tlf.: 70 17 28 00 Fax: 70 17 28 01
www.lieds.no e-post: post@lieds.no

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00 Fax: 62 58 25 59
Mob.: 907 38 655
www.teroteknisk.no

#MJOEIFJNo¯MFTVOE
XXXMJFETOP

www.Lindqvist.no

TeroTeknisk Service as

2607 Vingrom
Tlf.: 61 26 74 85 Fax: 61 26 23 58
e-post: arne-even@owren.no
nettadresse: www.owren.no

Gunnestadveien 6, 3140 Borgheim
Tlf.: 33 38 20 00 - Mob. 900 82004

www.inmark.no

Oslo:
Prof. Birkelandsv. 21
1001 Oslo
Tlf.: 23 14 04 52

Halden:
Boks 162,
1751 Halden
Tlf.: 69 19 61 00
sliping@online.no

- En stokklengde
foran

Kjøsnes Maskin
Arn Olav Kjøsnes
7580 Selbu
Tlf.: 915 97 357
Fax:73 81 60 49

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H.Svendsen
Reistad-Sentret
3425 REISTAD
Tlf.:95 23 74 60
Fax: 32 84 23 31

Nâssjô svenske kvalitets sagblader
Ove Ødegård AS,
P.b. 40, Bekkevn. 202,
Vear Industriomr., 3108 Vear (Tønsberg)

Tlf.: 33 36 51 56 - Fax: 33 36 59 91
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Returadresse:
Norsk Bygdesag Forening
6763 Hornindal
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Til bruk
med motorsag er
det påkrevet følgende
(godkjent) verneutstyr:
Hode/hørselvern, vernebukse og vernestøvler.

STIHL tilbyr et bredt sortiment av
verneutstyr og tilbehør tilpasset
de fleste bruksområder. Gjennom
kontinuerlig produktutvikling
ønsker STIHL til enhver tid å være
sitt ansvar bevisst, og ligge i forkant av utviklingen.
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NYHET:
STIHL ForestWear Comfort:
En helt ny serie verneklær for deg
som vil ha det aller beste. Ekstremt
slitesterkt materiale med 13%
stretch, noe som gir en unik passform og bevegelighet.
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STIHL sager til all slags arbeide!
Stell, opprettholdelse, men samtidig utnyttelse av skogens ressurser så skånsomt og
økonomisk som mulig, hører til blandt vår tids utfordringer. Siden 1926 har STIHL gått
foran med nyskapende teknikk og stadig sikrere produkter, tilpasset vår tids profesjonelle
skogsarbeid- og landskapspleie.
STIHL - verdens desidert største produsent av motorsager, er din garanti for kvalitet, driftsikkerhet og brukervennlighet. Sagene utmerker seg med høy motoreffekt, kompakt og
ergonomisk riktig konstruksjon, lav vekt og høy grad av sikkerhet.

Du får kjøpt STIHL hos faghandelen
Hos din STIHL faghandel er du sikker på å motta den beste mulige oppfølging - både før, under og etter at du har
kjøpt et STIHL produkt. For nærmeste STIHL faghandel, gå inn på www.stihl.no eller ring oss på tlf: 33 42 05 05.

Forum for norske bygdesager
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