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Leiarar
Eit år er igjen omme, og vi skal snart
starte julefeiring! Sagbladet har
blitt utgitt i 5 utgåver dette året,
med litt ulike vinklingar. Vi har
prøvt så godt vi kan å lage litt for
ein kvar smak. Nokon syns nok vi
skulle hatt meir teknisk stoff og
andre meinar vi skulle hatt meir om
marknadsføring. Sånn er det og:
”til lags åt alle kan ingen gjera”,
som det heiter.
Vi har i mange blad oppfordra medlemmar og andre om å kome med
tips om tema eller reportasjar til
bladet, og av og til dukkar det opp
tips, men vi skulle gjerne hatt fleire.
Ei anna hindring er sjølvsagt økonomi. Det er kostbart å reise rundt
å besøkje medlemmar og bedrifter,
men kanskje økonomien kan betre
seg til neste år, etter at julenissen
har vore på besøk. Vi er i alle fall
på rett økonomisk veg og det syner

Frå redaktørkrakken
at både bladet og foreininga i høgste grad har livets rett.
Dette bladet har eit stort innslag
av årsmøtestoff. Eg vil oppmode
alle medlemmane om å lese gjennom årsmeldinga og ta seg tid til å
tenkje på kva som kunne vore gjort
betre. Vi kan ikkje slå oss til ro med
dagens aktivitet i foreininga, vi
skal heile tida blir betre. Spør deg
sjølv om kva du saknar som medlem? Kva syns du er problematisk
ved di bedrift, og kva kunne vi finne
løysingar på i fellesskap? Håpar vi
får mange innspel på årsmøtet om
dette.
Det er alltid veldig populært med
bedriftsbesøk og denne årsmøtehelga har vi lagt opptil to, så dette
blir både fagleg og sosialt! Her er
det og fint for familie å delta då
Dyreparken er open også vinterhalvåret.

Våre utstyrsleverandørar er trufaste
både i bladet og elles, men det er
vanskeleg å få inn nye annonsørar
i bladet. Dei meir tilfeldige annonsørane ha falt vekk og annonseinntektene har gått noko ned dette
året. Mitt inntrykk er at bedriftene
har andre marknadsføringskanalar
dei brukar og desse ”et opp” heile
budsjettposten. For dei større produsentane er vi kanskje for små?
Vi får brette opp armane på nytt i
januar og håpe på betre inntekter
på bladet neste år.”Sagbladet” skal
i alle fall eksistere neste år og, ”det
kaverer je for”, som 91.Stomperud
seier.
Takk for samarbeidet i 2007.
Ha ei trivelig jul!
Inger-Marie

Kjære lesere!
Det er ikke lenge siden jeg skrev
til dere sist, og året går raskt mot
slutten. Vi i styret har fått årsmeldingen fra vår sekretær, Inger- Marie.
Den kan dere lese i dette bladet.
Det har vært et fint, variert og
spennende år med utfordringer
og oppmuntringer.
Det er hyggelig å se den responsen
som dere medlemmer har gitt oss,
siden vi fikk en mulighet fra Innovasjon Norge til å redusere kursprisen. Det er slike ting som beviser
at det er mulig å få medlemsfordeler ved å være knyttet til en landsforening.
Vi ser det som positivt at det blir
delt ut Bygdeutviklingspriser i hvert
fylke i landet, hvor flere næringer
blir representert og valgt ut.
Det er supert at vi har to medlemmer som har blitt tildelt slike priser for 2007, Lien sag og høvleri i
Snertingdal i Gjøvik i Oppland og

Material-banken AS i Vingelen i
Tolga i Hedmark. De blir våre "ledestjerner"!! Tenk å kunne sitte ved
samme bord som dem og lære litt
av det de har gjort.
Det har vært lærerikt å dele mange
erfaringer i styret med vår nestleder og dyktige kursleder gjennom mange år, Leif Grøndahl. Han
har vært en inspirasjonskilde og
nyttig "sparringspartner".
Vi har gjennom flere år hatt et prosjekt gående, kalt "Prosjekt Tradisjonsbasert Trevirke",som har satt
ting på plass i vår organisa-sjon og
gitt oss kunskapsmateriell. Dette
prosjektet er nå avsluttet. Takk til
dere alle som har jobbet med dette
prosjektet, jeg ønsker spesielt å
rette en stor takk til Roar Flatland
for sin innsats med dette arbeidet.
Det er hyggelig for oss i foreningen
at dere bedriftseiere, ser det som
et potensiale for deres bedrifter å
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markedsføre dere i Sagbladet. Fint
at Inger-Marie får respons når hun
engasjerer dere.
Nå når vi går ut av et år og inn i
et annet, går tankene mine tilbake
til alt som har skjedd gjennom
året, og man ser fram til nye oppgaver i det neste.
Vi skal ha årsmøte i Kristiansand i
februar 2008. Da er vi så heldige
og får besøk av en fagperson som
mange setter stor pris, nemlig Jon
Bojer Godal. Jeg håper dere virkelig
benytter anledningen til å høre
hans innlegg om materialkunnskap.
På årsmøtet skal vi også besøke et
par bedrifter, Boen Parkett og Åkset
Sag. Se programmet som står skrevet i bladet.
Jeg vil med dette takke alle for i
år. Vi sees i 2008!
God jul og godt nytt år!
Hilsen Johan
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Organisasjonsnytt
Det er ikkje mykje nytt som
har skjedd i organisasjonen
sidan sist nr. av ”Sagbladet”
kom ut, då desse kom ut med
veldig kort mellomrom, men
som de ser i dette bladet
har vi organisert mykje av
årsmøteprogrammet og det
er vi godt nøgde med. At vi
skal ut å sjå på ei veldig stor
bedrift som Boen Parkett og
ei flott bygdesag, Åkset sag
betyr at det blir ei praktisk
og variert årsmøtehelg, med
god plass til å diskutere med
våre kollegar i organisasjonen.
Jon Bojer Godal som er godt kjent
blant mange innan vår bransje skal
halde foredrag fyrste økta fredag.
Han er ein av landets fremste innan
tradisjonsbåren materialkunnskap.
Han har skrive fleire lærebøker (Tre
til laft og reis og Tre til tekking og
kledning) og har stor kunnskap om
bygging av trebåtar. Dette blir lærerikt.

HMS-oppdatering
Dei som har kjøpt vår HMS-plan vil
i løpet av januar få ei oppdatering.
Her er nokon endringar i føreskriftene, og vi har valt å legge til nokon
nye føreskrifter. Dei som har kjøpt
HMS-permen vil få desse oppdateringane i posten med ein giro som
dekkjer utgiftene, dvs. kostpris på
føreskriftene.
Vi tek sjølvsagt imot tilbakemeldingar frå dykk som har kjøpt permen
og ikkje minst de som har fått tilbakemeldingar på systemet, frå til
dømes Arbeistilsynet. Her er det plass
til forbetringar heile tida, så ver snill
å gje beskjed om noko bør endrast!

Kurs
Pr. dato har vi ingen datofesta kurs,
men 2008 skal verte eit aktivt kursår. Vi bed deg difor ta kontakt med
din fylkeskontakt om kva type kurs
du kunne tenkje deg i 2008. Som
skrive i førre blad har vi fått støtte
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til 8 nye kurs i 2008 og dette er med
på å halvere deltakaravgifta for medlemmane, så her må de gripe sjansen.
Først til mølla..

Feil i sist sagblad:
Det hadde skjedd ein feil ved sist
utgjeving av Sagbladet. Ein eller
annan feil hadde skjedd på Tusenben
Media, då sidene kom i feil rekkjefylgje. Det vart litt forvirrande å få
kutterspon på side 3 og så leiaren
på side 22, men, men. Tusenben har
bedt om unnskyldning for feilen og
vi tilgir sjølvsagt. Dei er tolmodige
og flinke i produksjonen.

seg på veldig seint. Vil dermed oppmode alle om å melde seg på med
ein gong dei får bladet og ser påmeldingsskjemaet. Som eit godt
tips er det også billegare flybillettar
dersom du bestiller tidleg.

Husk påmeldingsfristen som
er 10. januar.
Påmeldingsskjema ligg også på
nettsida vår: www.sag.no eller
send e-post eller ring oss. Vi kan
og vere til hjelp med bestilling av
flybillettar til dei som vil det.

At Sagbladet har kome ut litt i rykk
og napp denne hausten er redaktøren sitt ansvar, men vi har heldigvis ikkje fått nokon sure miner enda.
No er det nytt år og blanke ark, og
vi vil prøve å følgje utgjevingsfristane som vert annonsert i bladet så
godt vi kan.

Påmelding til årsmøtet
Det har vore eit problem at mange
som vil delta på årsmøtet har meldt

Medlemstilbod
•
•
•
•
•
•
•

Særtrykk: Strekking og Retting av Sirkelsagblad
Særtrykk: Tørking av trelast
Sorteringsreglar for båtbord og hudplank
Dimensjonstabellar
Trelastkalkulator (elektronisk utg.)
HMS perm. for medlemmar
HMS-perm for ikkje-medlemmar

kr. 100,kr. 100,kr.
50,kr. 100,kr. 700,kr. 2.000,kr. 2.500,-

Prisane er eks. mva.
Ring til Norsk Bygdesagforening, 57 87 66 60
eller send E-post til norbygd@online.no for bestilling.
Prisene gjelder NBF`s medlemmer og abonnenter. Porto kommer i tillegg.

Kontakt oss når det gjelder
Deler til JAJOD, Jonsereds, Lindquist og Standard Hjo maskiner.
Brukte JAJOD maskiner.
Verkstedtjenester og rekvisita.

Forum for norske bygdesager

2607 Vingrom
Tlf. 61 26 74 85
Fax 61 26 23 58
arne-even@owren.no

Annonser
www.logosol.no

Gode
og effektive
sagmaskiner

Toppklyv

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

Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer
Kapsager

Panelhøvel
PH 260

5 motorer, 5 matevalser,
41cm bredde,
egen katalog
over profilstål
Pris kr. 59.500,- + mva
KARA har produsert smasagbruk siden 1918

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

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

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes
7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen
3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no

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

w w w. s a g . n o
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Program fagdag og årsmøte

Program for fagdag og årsmøte i Kristiansand den 1.- 3. februar 2008
Fredag 1. februar.
Kl. 10.30
Oppmøte, kaffi og rundstykke.
Kl. 11.00

Kl. 13.30

Materialkunnskap v/Jon Bojer Godal.
Jon Bojer Godal er kjend for sitt arbeid innanfor
tradisjonsbåren kunnskap. Han har særleg arbeidd
med bruk av tre i hus og båtar, og med bygging og
bruk av tradisjonelle trebåtar.
Han har og skrive fleire bøker om desse temaene.
Jon Bojer Godal.

Lunsj.

Kl. 14.30
Kl. 14.45
Kl. 16.00

Avreise bedriftsbesøk på Boen Parkett (10 min. i buss).
Bedriftsbesøk Boen Parkett.
Retur til hotellet.

Kl. 16.15

Kaffipause.

Kl..16.45

Presentasjon av våre utstyrsleverandørar.
Besøk på utstillingane.

Kl. 19.00

Middag.

Utstilling av Boen
Parkett.

Laurdag 2. februar
Kl. 08.30
Informasjon om skog- og trebruk i Vest-Agder v/fylkesskogmester Kristen Langan.
Kl. 08.50

Opning av årsmøte v/leiar Johan Skammelsrud.
Årsmøte, sjå eiga sakliste.
Besøk på utstillingane til våre utstyrsleverandørar.

Kl. 12.00

Lunsj.

Kl. 13.00

Avreise med buss frå hotellet. Husk å ta med varme klær.

Kl. 14.00

Bedriftsbesøk hos medlemsbedrift Åkset Sag, Songdalen
På Åkset Sag finn vi blant anna: Sag: Kara Master D.
Høvel: Weinig Unimat 500 med 6 spindlar, som
har CNC-innstilling av breidde og tjukkleik.
Demonstrasjon av høvelen av Tom Opåsen,
A. Falkenberg Eftf. A/S.
Tørke (type Dryfinn)og impregneringsanlegg.
Både selgere av tørker og sager vil delta på saga.
Kaffi med noko attåt.

Kl. 17.00

Retur til hotellet.

Kl. 19.30

Festmiddag m/underhaldning.

Søndag 3. februar
Frukost.
Heimreise.
Mindre justeringar av programmet vil kunne kome.
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Sakliste årsmøte 2.feb.

Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Sak 2: Val av møteleiar.
Sak 3: Val av 2 til å underskrive møteprotokollen.
Sak 4: Handsame årsmelding for 2007.
Sak 5: Handsame rekneskap og revisjonsmelding.
Sak 6: Handsame styrets forslag til arbeidsplan, budsjett og medlemskontingent.
Sak 7: Val av leiar for 1 år.
Sak 8: Val av dei styremedlemmar som er på val.
Sak 9: Val av 1 ny medlem i valkomitèen.
Sak 10: Val av utsendingar til samarbeidande organisasjonar.
Sak 11: Godkjenne revisor.
Sak 12: Fastsetje diett, reisegodtgjersle og honorar til tillitsvalde.

Endå ei medlemsbedrift med BU-pris
Materialbanken AS- vann BUpris i Hedmark
Vi laga reportasje i forrige nr. av
Sagbladet om Lien Sag A/S som
hadde fått Bu-pris i Oppland. Det
hadde då gått oss hus forbi at også
Materialbanken A/S har fått den
same prisen i Hedmark. Vi gratulerer.
Materialbanken AS fekk tildelt prisen
i oktober.
”Materialbanken har bidratt til innovasjon, kompetanse og rekruttering innen bruk av tre og trevirke
i Hedmark. Bedriften er i sterk vekst,
har investorer som satser og gir store
ringvirkninger i lokalsamfunnet”,
sa styreleder for Innovasjon Norge
Hedmark, Marit Nyhus under tildelinga.

Om bedrifta:
Hovudproduksjon er i Vingelen,
med saglinje, tørke og høvel.

Materialbanken AS er eigd 33 %
av Røros kommune, 33% av Røes
sagbruk og 33% av Glommen skogeierforening. Bedrifta har i dag 12
årsverk fordelt på 16 tilsette.

Produkter
Materialbanken har spesialisert seg
på materialar av tettvoksen malmfuru, noe Østerdalen har svært god
tilgang på. Malmfuru er den indre
gyldenbrune delen av furua. Vedcellene er fylte av harpiksstoff som
er ei naturlig impregnering mot råte.
Malmfuru egner seg spesielt til utsette konstruksjonar som ikkje er i
direkte kontakt med jord.

Restaureringsvirksomhet
Bedrifta er hovudleverandør av
materialar til restaureringsverksemd
i området. Alt tømmer som blir seld
til restaurering er handsama på
tradisjonelt vis - handbarka. Ein del
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er naturlig tørket, mens ein del krev
lågare fuktinnhald, og er kunstig
tørka i kammertørke med temperaturar under 55 grader. Det unike
med Materialbanken AS er at de
på ein utmerket måte har tatt vare
på gamal håndverks- og materialkunnskap og utviklet nye forretningsområder. Dette har bidrege til økt
bruk for skogsvirke som det tradisjonelt har vært vanskelig å finne
annen avsetning på enn til massevirke.

Satset og lyktes
Materialbanken ble starta i 1995
som ein del av uthusprosjektet på
Røros. Røes Sagbruk har vært i drift
sidan 1687. I 2005 fusjonerte disse
selskapa til dagens Materialbanken
AS. – Vi har satsa og vi har lukkast,
seir Røe. I 2007 omsetter Materialbanken for ca kr. 16 millionar kroner.
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Sagbladet
1.0 Organisasjonen.
Styret har i 2007 vore slik
samansett:
Leiar: Johan Skammelsrud, Rakkestad, Østfold.
Nestleiar: Leif Grøndahl, Løten,
Hedmark.
Styremedlem: Jostein Ljones, Tørvikbygd, Hordaland.
Styremedlem: Einar Morken, Lesja,
Oppland/Geir Håvar Ingdal, Lensvik,
Sør-Trøndelag.
Styremedlem: Arnold Øverås, Bardu,
Troms.
Einar Morken valde våren 2007 å
trekkje seg som styremedlem i Norsk
Bygdesagforening. Vår vararepresentant Geir Håvar Ingdal gjekk dermed inn i styret.
Vi har mange aktive fylkeslag og
fylkeskontaktar. Foreininga er heilt
avhengige av å ha aktive bindeledd
ut til den enkelte medlem. Gjennom
2007 har det vore ei utskifting i
våre fylkesleiarar. Torbjørn Stavset
har takka for seg som leiar i Møre
og Romsdal og Herman Hervåg er
valt til ny leiar i Møre og Romsdal.

Årsmelding 2007
Vi takkar Torbjørn for lang og tru
teneste både i Møre og Romsdal og
som medlem i sentralstyret og som
formann i fleire år.

2.0 Aktiviteten.
Styret har i 2007 hatt 5 styremøte
derav 2 telefonmøter. Det har blitt
handsama 36 saker.
Kompetanse gjennom våre kurs,
”Prosjekt Tradisjonsbasert Trevirke”,
oppstart ”prosjekt bransjenorm”,
organisering av årsmøte og ”Sagbladet” har vore dei største arbeidsoppgåvene for styret og dagleg
leiar dette året. Desse er kort omtala lenger nede i årsmeldinga.
Medlemstal: (pr.10.12.07) 309 (derav
26 nye) Antal medlemmar er dermed
redusert med 14 dette året. Utskiftinga i medlemsmassen er om lag
som sist år. Det har også i 2007 vore
annonsert verve-kampanje i medlemsbladet vårt og vervepremien
er som i fjor, gratis opphald under
årsmøtet.. Dette har i år gitt svært
liten effekt på medlemstalet. For

2008 må vi ha ei betre og meir offensiv verveordning. Det har blitt
sendt ut ca. 220 tilbod om medlemsskap. Abonnentar på Sagbladet er
pr. dato 106 stk. Dette er ein reduksjon på 5 stk. sidan sist år.

2.1 Kurs og møter
Norsk Bygdesagforening har i 2007
arrangert følgjande kurs:
• 5. og 6. januar: ”Drift av bygdesag”, Akershus.
• 12. og 13. januar: ”kurs i sortering
av kostruksjonsvirke”, Nord- Trøndelag.
• 9. og 10. februar: ”Kurs i sortering
av konstruksjonsvirke”, Oppland.
• 7. og 8. september: ”Kurs i Høvling”, Hedmark.
• 16. og 17. november: ”Drift av
bygdesag” i Rogaland.
• 23. og 24. november: ”Kurs i sortering av konstruksjonsvirke”, Vestfold.
Vi har i 2007 måtte avlyse 2 planlagde kurs grunna lite påmelding.
Det eine arrangerte vi seinare på
året på same plass som fyrst planlagt, og det andre vart arrangert

Formann Johan Skammelsrud på husmesse hos Falkenberg.
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på eit anna tidspunkt i nærliggande fylke.

Styret og dagleg leiar i Norsk
Bygdesagforening har i 2007
delteke på følgjande møter:
Årsmøte og fagdag i 2007 vart arrangert i Ålesund 2. og 3. februar.
16. oktober hadde deler av styret
og dagleg leiar møte med Innovasjon Norge ang. finansiering av
prosjektet ”Bransjenormer for kjerneved, ujustert kledning og ukanta
kledning” samt finansiering av våre
kurs. Vi fekk svært positiv tilbakemelding på finansiering av kurs for
resten av 2007 og 2008 (totalt 10
kurs). Vi blei og oppmoda om å
søkje midlar til arbeidet med bransjenormer. Det vart og diskutert ei
ordning der kvar enkelt medlem
kan søkje om ”Bagatell-støtte” til
konsulentbistand. Dette vil innebere at medlemmar kan få dekka
ein del av utgiftene med å få på
plass konsulentar til rådgjeving.
Dette vil vere ei svært attraktiv
ordning for mange som treng nokon
å rådføre seg med i planlegging av
investeringar t.d. Leif Grøndahl og
Inger-Marie Sving-eset har hatt
møte med Gjensidige ang. å få til
medlemstilbod på for-sikring for
våre medlemmar. Dette vil ikkje
kome på plass før ut på nyåret
2008.
Dagleg leiar har vore engasjert i
“Prosjekt Kystskogbruket” gjennom styringsgruppa i Sogn og Fjordane. Ho har delteke på 3 kveldsmøter i Sogn og Fjordane og på 3
ulike seminar (Stjørdal, Harstad og
Dale i Sunnfjord).
Styreleiar Johan Skammelsrud deltok
den 13. desember på fagseminaret
som Treindustriens Tekniske Foreining
arrangerte på Gardermoen.

2.2 Internett/www.sag.no.
Internettsida vår har blitt brukt ein
del dette året, men her er vi ikkje
gode nok. Vi må bli flinkare å legge
inn relevant stoff og medlemmane
må sende oss inn dei opplysningane
vi spør etter, slik at kundane får nok

Prosjektet “Tradisjonsbasert Trevirke” er no avslutta. Gjennom dette prosjektet er det m.a. lagd 3 interessante temahefter samt samla informasjon
som er lagt ut på Internett.

opplysningar om bedriftene. Foreininga sender på nyåret ut skjema som
må fyllast ut av kvar enkelt og
returnerast. Når det gjeld kjøp og
sal oppmodar vi medlemmane om
å ta ein kikk på dette med jamne
mellomrom, slik at kundane kan få
svar på sine førespurnadar.

2.3 Prosjektet ”Tradisjonsbasert
Trevirke”
Hausten 2004 starta Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Trefokus, AT-Skog, Skogselskapet i

w w w. s a g . n o

Aust-Agder prosjektet ”Tradisjonsbasert Trevirke”. Prosjektet er eit
informasjonsprosjekt som skal få
fram kunnskapen om tradisjonsbasert trevirke og marknadsføre
desse produkta. Praktisk vil dette
føre til at vi samlar all informasjon/kunnskap på Trefokus sine internettsider og profilerer desse sidene.
Alle medlemmane i Norsk Bygdesagforening vil bli lagt ut som leverandørar gjennom ein link til våre
heimesider.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbruksavdelingane,
Skogeierforbundet,
Skogeigarforeiningane,
Skogselskapet,
Trefokus,
Norges Byggskole,
Norsk Treteknisk Institutt,
Skogbrukets Kursinstitutt,
Gjensidige og til slutt, men ikkje
minst våre utstyrsleveran
dørar-/annonsørar.

6.0 Oppsummering.
På arbeidsplanen for 2007 hadde vi
sett kompetanseheving som fyrste
prioritet. Dette er den viktigaste oppgåva vår, og vi har i år arrangert 6
ulike kurs. Leif Grøndahl har vore
kursleiar og vi får strålande tilbakemeldingar frå deltakarane. Vi takkar
Leif for innsatsen han gjer på kursfronten.
Ein glad og intressert kursgjeng fra Vestfold.

Det har blitt produsert 3 stk temahefter gjennom prosjektet der våre
medlemmar har fått tilsendt 2 av
dei. Den 3. vil bli distribuert no rundt
nyttår og har tema ”Laft”. Gjennom
prosjektet har vi fått utarbeidd ny
nettside, ny logo og dei 3 temahefta,
samt å få samla inn masse informasjon og lagt ut på nettet gjennom
trebransjens felles nettportal, TreFokus. Prosjektet vert avslutta i 2007.

2.4 Leveranse av flis og hun
Som det er skrive ein del om i bladet
er bioenergi og leveransar av flis og
hun framleis eit tema, men det er
ikkje lenger like stort problem som
det var i 2006. Foreininga har likevel brukt ein god del tid på å hjelpe
dei som ikkje har leveringsalternativ.
Vest-landet (Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal) har vi hatt flest
henvendingar frå.

3.0 Medlemsbladet ”Sagbladet”.
Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset
har fungert som redaktør for medlemsbladet ”Sagbladet”også gjennom 2007. Bladet har blitt produsert i
5 utgåver dette året, mot normalt 6
utgåver. Grunn-en til dette er at
Inger-Marie var sjukmeldt ei periode på vårparten.
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Det er mykje arbeid med bladet, og
redaktøren ha kjøpt/fått inn lite
stoff frå andre. Annonseinntektene
har gått noko ned dei 2 siste åra.
Viser her til rekneskapen.Bladet har
blitt trykt opp i opplag mellom 5600 eksemplar pr. nr. 1 2008
Vi har fått gode tilbakemeldingar
på at bladet er bra, og vi tek opp
relevant stoff, men vi ønskjer å
kunne få meir innspel frå medlemmar og andre som har interessante
tema å ta opp/referere til. Tusenben
Media A/S på Tynset står framleis
bak layout og trykking av bladet.

4.0 Økonomi.
Økonomien i foreininga er dette
året noko betre enn tidlegare Vi
har i år hatt større kursaktivitet enn
tidlegare, noko som syner igjen på
rekneskapen. Vi har ikkje fått støtte
frå Landbruks- og Matdepartementet
i 2007, men vi har sendt inn ny søknad for 2008 og håpar den blir positivt handsama. For øvrig informasjon
om økonomien viser vi til rekneskapen som vert delt ut på årsmøtet
og publisert i ”Sagbladet” .

5.0 Samarbeidspartnarar
gjennom året.
• Innovasjon Norge,

Vi har nyleg (nov. 07) fått delfinansiering på 10 kurs gjennom Innovasjon Norge. Dette betyr at vi kan arrangere billegare kurs for våre medlemmar, og vi sparar oss mykje administrasjon i form av å søkje midlar
hjå ulike offentlege etatar. Finansieringa gjeld alle typar kurs, og vi
skal gjennomføre desse i løpet av
2008.
Ut frå dei erfaringane vi har med
deltaking på kurs vil vi prioritere
kursaktivitet i perioden oktobermars. Det viser seg at det er vanskeleg å få nok kursdeltakarar i sommarhalvåret.
Styret har vedteke at det skal lagast
ei bransjenorm for nokon av våre
spesialprodukt. Dette gjeld i første
omgang ukanta kledning, kjerneved
og ujustert kledning. Det blir sett
ned ei arbeidsgruppe på dette arbeidet så snart vi får finansiering på
plass. Vi håpar Innovasjon Norge
støttar prosjektet, slik dei har gitt
signal om.
Prosjekt ”Tradisjonsbasert Trevirke”
har dratt ut i tid, grunna stort arbeidspress på vår prosjektleiar Roar
Flatland. Vi har omsider kome i land
med prosjektet og resultatet er bra.
Roar Flatland hjå Skogselskapet i
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Aust-Agder fortener ros for sin innsats i prosjektet.
Vi har fått mange positive signaler
på vår nye logo, men styret har diskutert om vi burde gjere noko meir
utav dette i samband med at vi må
bestille nye trykksaker i 2008. Fleire
meinar at namnet på foreininga,
Norsk Bygdesagforening, fortel for
lite om kva vi held på med, og at
vi bør legge til ein undertekst til
logoen. Styret har enno ikkje konkludert i saka, men sit med 3 ulike
alternativ. 1. At logoen er som den
er i dag. 2 Lik logo, med undertekst:
foreningen for norske spesialsager,

Årsmelding 2007
3. Lik logo med undertekst: best
på verdiskaping, kvalitet og miljø
(visjonen vår). Vedtak i saka blir
teke på styremøte i Kristiansand 2.
februar 2008.
Samarbeidet i styret har fungert
godt også dette året. Vi har møttes
1 gong utanom årsmøtet og dette
er viktig for å kunne bli kjent og
for å kunne diskutere saker på ein
grundig måte. Telefonmøta fungerer godt, men det bør vere eit
fys-isk styremøte pr. år, utanom
årsmøte, om økonomien tillet det.
Totalt sett seier styret seg nøgd med
året 2007. Vi føler at foreininga er

w w w. s a g . n o

i utvikling sjølv om medlemstalet
har minka litt også dette året. Vi
håpar å få på plass fleire medlemsfordelar neste år, som gjer det endå
meir attraktivt å vere medlem i
Norsk Bygdesagforening.
Styret og dagleg leiar har fått nokon
innspel frå medlemmar gjennom
året, men vi håpar at vi vil få fleire
av dei i tida framover. Det er viktig
med god kommunikasjon og konstruktive innspel i organisasjonen.
Styret og dagleg leiar takkar alle
som har støtta foreininga gjennom
2007.
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Medlemsbedriften

Small River
Slabbing Mill

Ei norsk bygdesag –litt utanom
det vanlige.
Thor Hesleskaug i Spydeberg i
Østfold har utvikla si eiga bygdesag, etter eit velkjent prinsipp,
men i stort format. Hesleskaug
har gamalt sagbruksblod i årane
då forfedrane har drive sagbruk,
men det tok slutt på 1960 talet
då bestefaren til Thor skada seg.
Etter vel 40 år utan sagbruk på
garden starta Thor på nytt med
sagbruksdrift og han har store
ambisjonar om at dette skal bli
ein god arbeidsplass både for
seg sjølv og fleire.
Tekst: Inger-Marie Svingeset.
Foto: Jon Hesleskaug.
Hesleskaug er av den aktive sorten
og har ei lang liste på CV’en: landbruksmekanikar, bonde, skogeigar,
sagbruksarbeidar på Borg Trelast,
maskinentreprenør m.m. Thor har
i dag sin faste arbeidsplass på garden. Han er kornbonde, driv Small
River Slabbing Mill og er ein aktiv
skogeigar. Thor fortel at han også
har agentur på Sunoco olje i området
og har hatt det i ca. 20 år og at han
ha ein del vegvedlikehald og snøbrøyting lokalt. Interessa for skog
og sagbruk har han fått inn med
morsmjølka, då både far og bestefar
var aktive skogeigarar. Thor er påpasseleg med å nemne sine to søner,
som er delaktig i ein god del av
drifta på garden, sjølv om dei har
arbeid utanom. Utan dei hadde eg
aldri kunne hatt så mange jarn i
elden, fortel Thor.

Saga
Kjedebasert med dieselhydraulisk
drift, V 8 motor med ca. 300 HK, som
driver hydraulikkanlegget. Har krefter nok til å dra et 2 m langt sverd/
kjede! Kjedekvalitet er 0,404 og 18
H sverd. Thor bruker Oregon kjeder
og sverd. Sagbenken kan nivellerast
i 2 plan (saging med tverrfall), for
å ta ut spesielle kvalitetar. Vi tenker
da på kvistdeling og kne osv. Vi kan
også skjære ekstrem pilhøgde, da
sagbenken kan køyrast på tvers av
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Thor Hesleskaug er godt nøgd med saga og konseptet med å skjære ekstremt
grove dimensjonar og levere spesialdimensjonar.

sagretninga og vi får her 2 aksar.
Dette er svært nyttig for å produsere
store spant, stevn og kjøl til store
seglskute/skip. Dimensjonar på for
eksempel 1,5 m i diameter opptil
10 meter lengde er vanleg, men vi
klarer langt lenger også om det er
ønskjeleg.Saga er bygd av Hesleskaug sjølv, frå botn til topp, noko
han har brukt så mykje tid han har
hatt ledig dei siste 4 vintrane før
saga vart ferdig. Å rekne på kor
mykje arbeidstid som har gått med
har han enno ikkje rekna på, men
at det ligg mykje arbeid bak er det
ingen tvil om.
Saga er sett opp inne i det bygget
som tidlegare var verkstad. I denne
bygningen er det oppvarming, og
fint å være på vinterstid. Thor har
også ei sag nr. 2. som han brukar til
splitting av dei grove dimensjonane
og til skjering av standardlast. Han
kan ikkje få fullrost denne saga nok,
som er produsert av Sollidsaga. Det
er heilt nødvendig å ha ei sag ved
sidan av kjedesaga då dette er mykje
meir effektivt og kostnadssparande
i forhold til å splitte og skjere ”normale” dimensjonar”. Han hadde i
sommar eit forsøksprosjekt gåande
gjennom Treteknisk Institutt, der
tømmeret skulle skjerast på ein heilt
spesiell måte. Skurnøyaktigheten
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var avgjerande då ein skulle skjere
radialskur for at trefibrane ikkje
skulle kuttast. Sollidsaga var god
da, smiler Thor. Denne saga her ein
benk på 12 m.

Råstoff
Hesleskaug har ikkje hatt problem
med å få tak i nok råstoff. Som skogeigar tek han ut maksimalt av sin
eigen skog, og i tillegg kjøper han
både gjennom skogeigarforeininga
og frå entreprenørar. Han har eit
kontaktnett med entreprenørar som
driv med felling av hagetrær og
liknande. Desse trea er ofte av ekstreme dimensjonar og Thor kan
fortelje at han nyleg har skore eik
med diameter på 1,25 m. Han kan
ikkje tru at det blir råstoffmangel
dei fyrste åra. Han har eigen bil til
å hente råstoffet.

Innovasjon Norge
I samband med etableringa av den
nye saga har Thor investert rundt
1. mill. kr. Han har fått noko støtte
frå Innovasjon Norge. Han snakkar
varmt om fylkeskontoret til Innovasjon Norge i Østfold og Øyvind
Halvorsen som er kontaktperson på
skogrelaterte saker der. Han har gitt
mange gode råd på vegen og er
kjempepositiv. Det er slike personar
ein treng når ein har idear og ønskjer gode råd.

Small River
Slabbing Mill

Medlemsbedriften
Marknadsføring

Kompetanse

Small River Slabbing Mill har eigen
CD som blir sendt ut til aktuelle kundar. Her er det beskriving av saga,
og bedrifta, kva produkt som kan
produserast, masse bilde av fine produkt og kontaktopplysningar. CD’en
er sendt til båtbyggjarfirma, restaureringsfirma osv. og Thor har fått
mange positive tilbakemeldingar
frå kundane på denne typen marknadsføring. No arbeider bedrifta med
å lage eiga heimesider som snart er
ferdig. Hesleskaug har og sendt
denne CD’en til aviser og liknande
som kan skrive om bedrifta.

Har mye relevant bakgrunn og erfaring både med produksjonsutstyr/
utvikling og av meir treteknisk karakter og bruksområder.

Saga har vore ein lokal attraksjon,
då svært mange har vore og sett
den det siste året. Blant anna har
Norsk Bygdesagforening avd. Østfold vore på ”Sommartreff”, Innovasjon Norge, Landbruksavdelinga
og landbrukskontoret i Spydeberg.
Vi har fått mykje merksemd fordi
det har vore fleire bedrifter i nærleiken av kvarandre som har starta
suksessfulle bedrifter.

Forretningsidé
Et unikt universalverktøy laget med
tanke på å utnytte potensialet i overgrovt virke/ tømmer, og transformere
dette problemvirke til kommersielt
nyttbare råvarer. Det vil si emneproduksjon for salg eller videreforedling
i bedriften.

Mål og ambisjoner

Flotte spesialprodukter i lauv, blir
levert frå Small River Slabbing Mill.

Markedet
Private kunder, snekkerverksteder,
knivmakere, båtbyggere, fartøyvernsentra, osv. er gode kunder av
sagprodukta.

Produkter
Laftetømmer og materialer til grindhus, ukantet panel, bordplater, benker, grove/ lange emner til videreforedling, råemner til knivskaft som
biprodukt. Emner til spant, stevn og
kjøl, generelt båt. Skur av kvistdeling
og knær til restaurering av gamle
skuter / båter, og nybygg av gamle
båttyper. Overgrove og ekstra lange
materialer til nybygg / restaurering
av verneverdig bygningsmasse, der
det kreves spesielle dimensjoner.

Konkurransefortrinn
Er sannsynligvis alene i Norge om
ei muftifunksjonell sag som kan
handtere så store dimensjoner som
det her er sakk om.

Det er mest krevjande å arbeide med lauv, men også det mest
inntektsbringande, meinar Thor Hesleskaug.
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Sette i gang en produksjon som har
liten eller ingen konkurranse med
tanke på å løse spesielle oppgaver
på en effektiv og rasjonell måte til
en konkurransedyktig pris.
Saginnretninga er konstruert for å
utnytte følgende ressurser maksimalt.
• Sager alle treslag
• Sagen er designet for overgrovt
virke og ”lange lengder” f.eks: En
stokk med diameter på 1,5 m. og
10 m. lengde!
• Overgrovt virke er et rimelig
råstoff som gir høyt skurutbytte
• Høy verdiskapning på virke som
i dag i hovedsaklig blir brukt i vedproduksjon

Framtida
Vi tenkjer nytt heile tida og det
neste blir å satse på større grad av
vidareforedling fortel Thor. Prinsippet med radialskur vil også bli
meir nytta framover, då det gir produkt med ein heilt anna utsjånad
enn tradisjonell skur. Råstoffet som
vi har tilgjengeleg her på saga er
glimrande til ulike emneproduksjonar. Her er det berre fantasien
som set grenser.
På grunn av den store verdiskapinga
som dei har på lauvprodukt vil det
bli desse produkta dei vil satse på.
Ein høvel står på ønskjelista når
det gjeld investeringar. Når ein ser
øvst i artikkelen skjønnar ein at
Thor har meir enn ein ting å drive
med, men når vi spør Thor om
framtida svarar han: ”Saga vil ta
over meir og meir av tida mi, på
grunn av innteninga på denne i
forhold til jordbruket”.Bedrifta har
eksistert i knappe 2 år, men Hesleskaug er godt nøgd med resultatet.
Det er kona som held styr på økonomi og kontorarbeid, men tala er
oppløftande og gir inspirasjon til
vidare drift, seier Hesleskaug.
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Sirkelsagbruket Kanyon
Kanyon var lokalisert i Pikalevo, 250
km øst for St. Petersburg. Bedriften
var to år gammel, foredlet 45 000
kbm grantømmer pr. år og hadde
en produksjon på 25 000 skur- og
høvellast. Kanyon var etablert og eid
av russiske investorer. Produksjonsutstyret var vesentlig mer moderne
enn sagbruket Balada som vi hadde
besøkt tidligere på dagen!
• To automatiserte Kara sirkelsager
og kantverk og Paul flerbladsag.
• 6 italienske kammertørker (Big’n’dry) med kapasitet på ca 2 500
kbm/mnd.
• Stenner kløvsag og Waco høvellinje.
Biproduktene gikk til biopelletsproduksjon i et anlegg som var levert av
Sweden Power Chippers. Ellers er
det verdt å nevne at råsorteringen
ble foretatt under tak, mens tørrsortering ble utført manuelt utendørs. Kanyon kjøpte råvarer fra lokale tømmeragenter og fikk dette
levert direkte på tomt. Kvaliteten
på grana var svært god. Nettopp
råvarekvalitet var også noe bedriften
aktivt markedsførte seg med, og
som de hevdet å kunne opprettholde
gjennom stabile leverandørforhold.
Trelasten ble solgt til kunder over

Her ser det ikke mye fristende ut å gå inn å arbeide. En høy møkkete bygning
med minimal belysning.

hele verden. Omtrent 80% av produksjonen eksporteres. Sagbrukets
største kunder var industri og trelastagenter i Sentral-Europa.
Til tross for at sagbruket er nytt, var
produksjonen arbeidsintensiv, følgelig var det også fokus på å utnytte
billig arbeidskraft. Av sagbrukets
100 ansatte, var en stor del av arbeidsstokken fra de tidligere østlige
sovjetrepublikkene Usbekistan og
Kasakhstan. Arbeidsforholdene for
gjestearbeiderne var dårligere enn
for russiske arbeidere. De bodde

på sagbruket, arbeidet 12-timersdag seks dager i uka, og for dette
mottok de ca 2 500 kr/mnd.
Kanyon hadde ambisiøse eiere som
viste stor interesse for å knytte kontakter med gjestene fra Norge, for
å gjøre avtaler om leveranser. Allerede før vi var tilbake i Norge, mottok TTFere som hadde vist interesse
for import, tilbud om leveranser.
Bedriften hadde åpenbart en målsetting om å vokse, for på tomta
var det allerede påbegynt arbeid med
å tilrettelegge for nye investeringer

Arbeidskraft fra øst er billigst.
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vært åtte år i markedet og har eget
tørkeanlegg, høvleri og utstyr for
maskinell bearbeiding av byggelementer. Total produksjon er fire
hus pr. mnd, eller ca. 40 hus pr. år.
Det blir benyttet lokalt råstoff i
produksjonen. Planken blir tørket
til 12% (+/- 2%) og høvlet før defekter blir kappet bort og fingerskjøtt. Seks og seks planker blir stablet sammen, før de legges i limpressen. Totalt bestod stokken av
12 planker (2x6 stk. på høykant).
Det ble benyttet PVAc lim (D4, med
herder) i fingerskjøter, mens det
ble benyttet formaldehydholdig
lim mellom lamellene.

Laminert for bearbeiding til husprodukjon.

i produksjonsutstyr. Målet er å investere i en ”nordisk ” automatisert
saglinje.

En reise til fortiden
Sagbruket Inok ligger en hasardiøs
busstur syd-vest for St. Petersburg.
2 kjørebaner benyttes av 3 – og
det skjer i begge retninger! (Etter
det opprinnelige programmet skulle
vi se på trevare- og husproduksjon,
men som kjent så er det ikke alltid
at det passer med besøk). Inok er
et forholdsvis lite sagbruk, som ble
startet opp for 5-6 år siden på et
gammelt metallindustriområde.
Slik så det også ut.
Tømmermottaket var kanskje ikke
det mest spennende vi fikk se, bortsett fra at et par ledd på trekket
til kjerraten så ut til å synge på
siste verset og at søle i Russland er
ganske lik søle i Norge. Dette så
imidlertid ikke ut til å bekymre vår
lokale mann fra Russland som foretrakk sandaler med sokker! Inok
har ikke tørker og selger alt virke
rått, fortrinnsvis til Tyskland. De
kjøper tømmer direkte fra markedet, og har en teoretisk produksjonskapasitet på 10-15.000 kbm/
mnd. De klarer allikevel ikke å produsere mer enn 7-8.000 kbm/mnd,
fordelt på to skift, på grunn av råstofftilgang, ledelse og stadige reparasjoner av gammelt utstyr.

Sagbruksutstyret består av 40 år
gamle Kockum-reduserere og Vislanda sirkelsager, som var i bruk i
Finland frem til 1998. Den ble installert på Inok i 2003.

Limtrehus
Siste bedrift var Piterwood ved St.
Petersburg som produserer maskinlaft basert på vest-europeisk teknologi. Moderne maskiner fra blant
annet Weinig, Hundegger, Spanevello og Salvador.
Som eneste bedrift på turen var det
selveste adm. dir. som viste oss
rundt på bedriften! Piterwood har

Det ble lagt merke til at margsiden
ikke bevisst blir vendt utover. Dette
er vanlig å gjøre i Norge, ettersom
faren for sprekker blir minimert og
den mer fuktmotstandsdyktige
kjerneveden er eksponert mot utendørsklimaet.
For 37 herrer og 3 damer var dette
en skjellsettende opplevelse. Alt
var nytt, gammelt og forunderlig.
4 dager med så mye inntrykk setter
sine spor. Kontrastene var store,
og vi fant fort ut at vi var privilegerte.
Av Anders Quale Nyrud, Christoffer
Aas Clementz og Per Skogstad ved
Treindustriens Tekniske Forening.

Medlem i bygesagforeningen, Roar Hugo Hveding fra Kalviksaga ANS foran det
kjente krigsskipet Aurora, som ble bygget i 1900, og som har deltatt i de 2 siste
verdenskriger. Foto: Tom Opåsen.

w w w. s a g . n o
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Sagbladet
En samlet nasjonal FoU-strategi
for norsk skognæring
På foredragsmøtet som vart avholdt på Gardermoen i regi av
Treindustriens Tekniske Forening
vart Nasjonal Forskningsagenda
for norsk skognæring lagt fram
av adm. dir. Jostein Byhre Baardsen.
Globalisering, økt internasjonal konkurranse og miljøforhold krever omstilling mot høyere foredlingsgrad,
ny teknologi og nye produksjonsmetoder. Dette gjelder også norsk
skogbasert næring.
Norsk skogsektor har som ambisjon
å være en bidragsyter til å innfri
regjeringens målsetninger om å bli
”en av de ledende innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn”.
Norske skogråvarer representerer
en betydelig fornybar ressurs, med
et stort og hittil uutnyttet potensial
i forhold til anvendelser som spenner
fra tradisjonelle bruksområder som
trelastprodukter og treforedlingsprodukter, til fornybare avanserte
materialer og kjemikalier og til en
CO2-nøytral energikilde.

FoU-strategi for skognæringa
For å oppnå disse målene er det viktig med en sterk og koordinert innsats på strategisk riktige forskningsområder, både gjennom nasjonalt
og internasjonalt forskningssamarbeid. Dette krever en betydelig satsing både fra norsk skognæring og
det virkemiddelapparat myndighetene rår over.
Den nasjonale forskningsagendaen
(NRA – National Research Agenda)
for norsk skogbasert sektor vil være
et viktig grunnlag for en koordinert
norsk satsing for den skogbaserte
sektoren. Det viser tilknytningen til
den europeiske teknologiplattformen for den skogbaserte sektoren
og særlig det underliggende dokumentet (SRA- Strategic Research
Agenda) som beskriver de strategiske forskningsutfordringene på
europeisk nivå.
Gjennom etablering av forskningsagendaen har norsk skogbasert sektor på nasjonalt nivå prioritert strategisk viktige forskningsområder og
startet en prosess for å koordinere
norske FoU-aktiviteter. Den gjensidige avhengigheten mellom de tre
hovedområdene Skogbruk, Tremekanisk industri og Treforedlingsindustri har blitt tydeliggjort i prosessen.
Prosessen har vært styrt av næringen, og har etterstrebet å involvere en bred gruppe av interessenter gjennom workshop- aktiviteter
og andre innspill til dokumentet.
Dokumentet er således godt forankret og gir et representativt bilde
av norsk skogindustris prioriterte
satsingsområder.
Det fullstendige NRA-dokumentet
kan lastes ned fra www.treforsk.no

Visjon: Skogbruket leverer produkt
til alle formål, på et berekraftig grunnlag. Riktig kvalitet leveres til riktig pris
på riktig sted til riktig tid.

vil måtte revideres med jevne mellomrom ut fra endringer i samfunnet, så vel nasjonalt som internasjonalt. De følgende forskningsområdene vil derfor ha noe forskjellig
horisont.
1. Skreddersydd forsyning av trevirke
2. Kommersialisering av skogens
myke verdier
3. Bygge med tre
4. Leve med tre
5. Ny teknologi for
primærprosessering av tre
6. Ny teknologi for produksjon av
treprodukter
7. Fiberbasert emballasje med
skreddersydd funksjonalitet
8. Nye kostnadseffektive og innovative trykkpapirkvaliteter
9. Nye biobaserte materialer og
kjemikalier basert på biomasse
fra skogen
10. Bioenergi fra skogbasert biomasse

Forskningsagendaen er langsiktig,
og har følgende overordnede visjon
frem mot 2030:
”Den skogbaserte næringen i Norge
har en nøkkelrolle i et bærekraftig
samfunn kjennetegnet ved en kunnskapsbasert biobasert økonomi.”
Skognæringen er sentral i arbeidet
med å skape ein miljøvennleg
energinasjon.
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Forskningsagendaen skal etter hvert
føre frem til at visjonen blir en realitet. Ambisjoner og prioriteringer
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Sagbladet

Påmelding til årsmøtet

Påmelding til årsmøtehelg i Kristiansand 1.- 3. februar 2008
Namn:_____________________________________
Adresse:____________________________________
Postnr. ________ Poststad:_____________________
Telf:__________________ Mob:________________
E-post:_____________________________________
Evt. Deler rom med:__________________________
Torsdag:
Ønskjer middag torsdag kveld………….
Ønskjer overnatting torsd-fredag……….

o

Fredag:
Deltek på fagdag inkl. bedriftsbesøk……
Deltek på middag fredag kveld………….
Ønskjer overnatting fredag-laurdag…….

o
o

Laurdag
Deltek på årsmøte og bedriftsbesøk……
Deltek på årsmøtemiddag………………
Ønskjer overnatting laurdag-søndag……

o
o

enkeltrom o dobbeltrom o

enkeltrom o dobbeltrom o

enkeltrom o dobbeltrom o

Prisar:
Fullpensjon fredag til søndag:
kr. 2.300 pr. person i enkeltrom inkl. festmiddag
Fullpensjon fredag til søndag:
kr. 2.000 pr. person i dobbeltrom inkl. festmiddag.
Dagpakke for ikkje-buande:
kr. 400 pr. dag
Festmiddag laurdag:
kr. 400 pr. person.
Pris på middag og overnatting frå torsdag til fredag er kr. 850,- pr. person i enkeltrom.
Alle drikkevarer er utanom desse prisane og blir gjort opp av kvar enkelt med hotellet.
Faktura på konferansepakke blir fakturert av Norsk Bygdesagforening.
Flybussen stopper ca. 100m frå hotellet (obs! Vegarbeid i området). Bussen går ved kvar
flyankomst til flyplassen.
Vi anbefaler for ledsagere og barn ein tur i Dyreparken som også er open heile vinteren.
Opningstider i Dyreparken er 10.00 -15.00 og pris er kr. 85 pr. vaksenbillett. Det er og opent
i fritidsparken hos Kaptein Sabeltann, men der er ingen aktivitetar om vinteren.
Det er ca. 12 km frå hotellet og inn
til Kristiansand Sentrum.

Husk påmeldingsfrist 10. januar.
Påmeldingsfrist er 10. januar 2008.
Vi møtes til triveleg helg
i Kristiansand!

w w w. s a g . n o
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Annonser

www.sag.no

BygdeMart`n
SELGES
To identiske kappsager av typen Tegle
TPPS 1230.80.
Pris pr. stk. kr: 10.000, hentet i
Nordheimsund.

Lei av dårlig tørking?
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Vi kan trelasttørking!

• IM Kondensasjonstørker
•
•
•
•

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

INMARK AS
Per Michael Thøring
Mob.: 991 07 071

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

Vi leverer tømmersagblader og verktøy
av beste kvalitet
•
•
•
•
•
•
•
•

Rillestål
Not og fjær
Høvleverktøy
Kutterstål
Borer
Vendeskjær
Båndsagblad
service, sliping og reparasjon

LIEDS Verktøy AS
Postboks 8040
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00
Fax:
70 17 28 01
E-post: post@lieds.no
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Kutterspon
Vil ha hormonfrie juletrær
Juletrær produsert i Norge er vel
så attraktive som utenlandske,
ikke minst fordi de ikke er produsert med hormonelle preparater, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Han tar
nå et oppgjør med de produsentene som mener norske juletrær må hormonbehandles for
å få frem samme kvalitet som
utenlandske konkurrenter.
Norske juletreprodusenter har tatt
en stadig større andel av salget, og
i disse dager leser vi om eksportsuksess til Tyskland. Vi skal alltid
jobbe for kvalitetsforbedringer, men
jeg er overbevist om at hormonfrie
juletrær vil være et konkurransefortrinn, snarere enn det motsatte,
sier Riis-Johansen.

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

Medlemstilbod
•
•
•
•
•
•
•

Særtrykk: Strekking og Retting av Sirkelsagblad
Særtrykk: Tørking av trelast
Sorteringsreglar for båtbord og hudplank
Dimensjonstabellar
Trelastkalkulator (elektronisk utg.)
HMS perm. for medlemmar
HMS-perm for ikkje-medlemmar

kr. 100,kr. 100,kr. 50,kr. 100,kr. 700,kr. 2.000,kr. 2.500,-

Prisane er eks. mva.
Ring til Norsk Bygdesagforening, 57 87 66 60
eller send E-post til norbygd@online.no for bestilling.
Prisene gjelder NBF`s medlemmer og abonnenter. Porto kommer i tillegg.

Det er i den siste tiden blitt hevdet
at norske juletrær er styggere enn
importerte juletrær. Noe av bakgrunnen kan være at importerte
juletrær ofte kan være jevnere og
tettere. Dette kan skyldes at de er
produsert ved bruk av hormonelle
midler som begrenser toppskuddlengden.Norge skal fortsatt ha en
restriktiv holdning til bruk av kjemiske
midler i juletreproduksjon. Dette
er et kvalitets-stempel. Jeg vil heller
ha et tre som er produsert uten
hormonpreparater enn det ”perfekte
juletre”, sier Riis-Johansen.
Norske juletrær er populære. Det
eksporteres juletrær til nye markeder
i utlandet, og norske trær foretrekkes ofte av de store varekjedene.
Norge har en restriktiv holdning til
dokumentasjon og bruk av kjemiske
midler i produksjonen av planter
og trær. (skog.no)

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 58 53 33

w w w. s a g . n o

Fax: 62 57 30 17

e-mail: stridbergs.norge@c2i.net
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Annonser
Verv nye medlemmar og få gratis årsmøtehelg i Kristiansand 2008!
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.

___________________________________________________________________________
Send tilbod om medlemskap/Bladabonnement til:
Namn:________________________________________
Adresse:_______________________________________
Postnr.__________ Poststad_______________________
Telefon:_______________
Mobil: ________________
E-post:________________
Namn på deg som vervar:___________________________________________
Når vi mottek innbetaling frå den nye medlemmen vil du bli registrert som vervar.
Send slippen til Norsk Bygdesagforening, Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal
Opplysningane kan og sendast på E-post: norbygd@online.no

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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Bransjenytt
Tradisjonsrikt sagbruk først ute
med CE-merking i Norge
Birkeland Bruk på Sørlandet er det
første sagbruket i Norge som tar i
bruk europeiske merkesystemer for
konstruksjonstre, CE-merket. Sagbruket blir nå sertifisert av Treteknisk
for å ta i bruk CE-merket. Trelast fra
Birkeland Bruk tilfredsstiller da automatisk myndighetenes krav til konstruksjonstre i alle land i Europa. Birkeland Bruk som ligger i Lyngdal på
Sørlandet har lange tradisjoner som
sagbruk og ble etablert så langt tilbake som i 1908. Siden har sagbruket
og bedriften vært i kontinuerlig
utvikling og er i dag et moderne
sagbruk med videreforedling innenfor overflatebehandling, impregnering og precut. Bedriften har hele
tiden vært en familiebedrift og drives i dag av tredje generasjon i familien Birkeland. I tillegg til treindustri
har bedriften også eget byggevareutsalg

Kort om CE-merket konstruksjonstre

www.sag.no
brukes over hele Europa. I denne
forbindelse arbeides det med harmonisering av standarder for konstruksjonstre som skal gjelde hele Europa. På samme måte blir det i løpet
av 2007 innført nye merkeordninger
for konstrukjonstre: CE-merket. CEmerket garanterer at konstruksjonsvirket tilfredsstiller myndighetenes
krav, og fritt kan brukes i hele EU/
EØS-området. Videre garanteres det
at konstruksjonsvirket kommer fra
en bedrift som er underlagt sertifisert produksjonskontroll. I Norge
er det i dag Treteknisk som foretar
denne sertifiseringen. (Trefokus)

CE- merking av materialene garanterer
at konstruksjonsvirket tilfredstiller
myndighetenes krav, og kan fritt
brukes over hele EØS- området.

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

Konstruksjonstre produseres og

w w w. s a g . n o
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Kutterspon
Markant oppgang
i tømmerinnmålingen
Mens tømmerinnmålingen gjennom
skogeierandelslagene hittil i år har
vært skuffende lav, prisoppgangen
til tross, har den fått et skikkelig
oppsving i oktober med vel 564.000
kubikkmeter. Dette er 82.000 kubikkmeter - eller 17 prosent - høyere enn
samme måned i fjor.

Kjendisinvestorer sterkt inn i
Norske Skog
Melding fra Sverige om at Holmen planlegger å kutte 150.000
tonn i sin avispapirproduksjon
samt at en del kjendisinvestorer
med bl.a. Petter Stordalen (bildet)
hamstrer Norske Skog-aksjer
sendte kursen opp med 14,2
prosent i går til vel 47 kroner.

Pr. 31. oktober er det i alt innmålt
5,36 millioner kubikkmeter gjennom
andelslagene. Dette er bare 1,7
prosent over fjoråret og skyldes altså
den lave aktiviteten tidligere i år.

og finansielle kompetansen til å løse
de problemene Norske Skog er
kommet i. Unionen krever at ethvert
salg av eiendeler og virksomheter
i Norske Skog frem til den ekstraordinære generalforsamlingen, i
tillegg til bedriftsforsamlingen, skal
godkjennes direkte av selskapets
aksjonærer gjennom generalforsamlingen, sier Petter Stordalen i en
pressemelding.
I forrige uke kjøpte AT
Skog 4,1 millioner Norske
Skogaksjer, og sitter nå
med en eierandel på
3,56 prosent. Også
Mjøsen Skog har kjøpt
en mindre andel på
40.000 aksjer, og er
oppe i en eierandel på
1,75 prosent. Styreleder
i Mjøsen, Even Mengshoel, utelukker ikke at
andelslaget vil kjøpe
flere aksjer i tiden som
kommer.

Når det gjelder treslag og sortimenter,
er det ialt innmålt 4,14 millioner
kubikkmeter gran - omtrent like mye
av sagtømmer og massevirke. Furuinnmålingen ligger på 1,22 millioner
kubikkmeter - 729.000 kubikkmeter
sagtømmer og 486.000 kubikkmeter
massevirke.
Mjøsen Skog BA ligger suverent i
tet blant andelslagene med en oppgang i forhold til fjoråret på hele
21,6 prosent. (skog.no)

Barkbillene trekker nordover
Barkbillene er i ferd med å trekke
nordover. Etter flere varme somrer
har bestanden økt i de nordligste
fylkene. I Nord-Trøndelag er antallet
biller det høyeste siden 1970-tallet.
Ifølge Norsk institutt for skog og
landskap vil antallet øke ytterligere
neste år i Nord-Trøndelag og Nordland etter den varme sommeren i år.
Etter en sommer med mye regn østafjells har billebestanden gått ned
sammenlignet med i 2006, mens det
er en liten økning i forhold til 2005.
Det vil være en ny situasjon om risikoen for barkbilleutbrudd øker i
nord. Nord-Trøndelag og Nordland
har mye skog og en høy andel er
eldre skog som ikke har vært utsatt
for barkbilleangrep i kjent tid. I
Canada ser en nå at barkbilleutbrudd
brer seg til nye store områder med
eldre skog både høyere opp i fjellet
og lenger nord, skriver instituttet.
(Gardsplassen.no)
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Petter Stordalen

En flaggmelding på Oslo Børs i dag
tidlig viser at selskapet Unionen AS
har kjøpt 5,9 millioner Norske Skogaksjer, og har etter denne transaksjonen i alt vel 10,9 millioner aksjer,
noe som tilsvarer en eierandel på
5,78 prosent i Norske Skog.
Unionen er et selskap kontrollert
av Petter Stordalen, Øystein Stray
Spetalen og Ove Gusevik, de samme
investorene som prøvde å kjøpe
Union i 2005. De har nå pålagt styreleder i Norske Skog umiddelbart å
innkalle til ekstraordinær generalforsamling for valg av ny bedriftsforsamling og valgkomité.
- Som største enkeltaksjonær i Norske
Skog vil Unionen AS bidra til å få
valgt kompetente tillitsvalgte som
besitter den nødvendige industrielle

- Vi har ikke gjort oss
opp noen tanker om
de nye storeierne, men
det er hyggelig at noen
norske investorer har
tro på selskapet. De
siste årene har det ikke
vært mange, ut over
skogeierne, som har hatt det.
Men det gjenstår å se om de er
langsiktige eiere. Det er det
selskapet trenger, sier administrerende direktør Gudbrand Kvaal
i Skogeierforbundet til nettstedet
E24.
Med de varslede produksjonsinnskrenkningene som den siste tiden
er kommet fra Norske Skog, Stora
Enso og Holmen, vil den europeiske
avispapirproduksjonen bli redusert
med rundt 600.000 tonn, noe som
tilsvarer ca. 5 prosent. Til Finansavisen sier IR-ansvarlig i Norske Skog,
Jarle Langfjæran, at det fortsatt vil
være en overkapasitet i Europa og
at det vil være behov for ytterligere
nedstengninger. (Skog.no)
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Bygdesagenes leverandørguide

Tlf.: 33 42 05 05

www.stihl.no

Stridsberg Norge AS
Stensrudveien 3, 2335 Stange
Tlf.: 62 58 53 33
Fax: 62 57 30 17

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

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00 Fax: 62 58 25 59
Mob.: 907 38 655
www.teroteknisk.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

FS

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

Postboks 229
3251 Larvik

Tlf.: 33 11 57 71

www.buland.no

- En stokklengde
foran

#MJOEIFJNo¯MFTVOE
XXXMJFETOP

e-post: inge@buland.no

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

6763 Hornindal
Tlf.: 57 87 66 60

w w w. s a g . n o
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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.
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