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Sagbladet
”Sta som eit esel” er eit uttrykk som
eg for tida syns kan stemme ganske
bra på meg. For eit år sidan skreiv
eg i Sagbladet at eg hadde gitt
litt opp å vere pådrivar for ei betre
fungerande verdikjede innanfor
produksjon av materialar til restaurering av freda og verneverdige
bygningar. Grunnen til at eg den
gongen var motlaus var at eg då
hadde fått avslag frå Riksantikvaren
på om dei kunne lage nokon form
for beskriving av nokon av dei
produkta dei hadde bruk for. Kva
gjer ein når kjøparen ikkje veit kva
han vil ha? Vi arbeider no med å
få på plass ei arbeidsgruppe med
fagfolk innan ulike ledd i denne
verdikjeda, for å finne gode løysingar på dei problema som i dag
eksisterer. I starten vil det kun vere
eit fåtal, men ein utvidar gruppa
etter kvart som behovet melder seg.

Parallelt blir det jobba med å få
på plass godkjende kurs som tek
for seg dei ulike delane av restaureringsarbeidet gjennom prosjektet
”Skog og materialar til restaureringsformål” Om dei nasjonale målsetjingane om restaurering av freda
og verneverdige bygningar skal
realiserast, er det snakk om ein
stor marknad for oss innanfor
bygdesagbransjen. Når vi no ser
at det er store manglar i alle ledd
i verdikjeda er det på tide å setje
seg ned å sjå på kva tiltak som skal
setjast inn for å få brikkene på plass.
Dette er ikkje ei sak som Norsk
Bygdesagforening kan ta aleine,
men vi kan ta initiativ og få vere
med å utvikle prosjekt og strategiar
på dette området og det er viktig
at våre utfordringar blir tekne med
i desse prosessane. Eg trur at dette
kan vere med å utvikle mange

bygdesager på sikt. Med dagens
prisar utgjer materialdelen ein
liten del av dei totale restaureringskostnadane. Eg trur at prisane på
desse eksklusive materialane må
kunne hevast dersom kjøpar får
den rette kvaliteten, på ein lettvindt
måte og til rett tidspunkt. Då er vi
igjen inne på vår visjon ”Best på
verdiskaping, kvalitet og miljø!”.
Nokon av våre medlemmar syns
kanskje at det har blitt mykje
fokus på nettopp dette temaet,
men skal vi bli tatt på alvor er vi
nøydd til å legge ressursar i dette
arbeidet og vere med i dei prosessane som no har starta. Kom
gjerne med innspel!
Inger-Marie

Gode sagvenner!
For meg har hausten i år vore ei
særs spanande og lærerik tid, eg
var som eg omtalte i førige leiar,
ordførarkandidat i kommunen.
Senterpartiet vann valet i med
flest personrøyster for meg. Men
det lukkast ikkje å bli valt til ordførar i kommunen likevel, ein allianse mellom H, Ap, V, SV og Frp,
klarte med knappast mulig fleirtal
å få valt ein ordførar frå H. Trur
den alliansen er ganske så unik i
landet. Men valet har gjeve meg
nye posisjonar i både kommune
og fylkesting. Eg gler meg til å ta
fatt på nye oppgåver i politikken.
Eg håpar medlemsbedriftene våre
har god tilgang både på ordrar og
råstoff. Råstofftilgangen varierar
nok mykje då veret over Sør-Noreg
har vore særs ulageleg for å driva
hogst denne hausten. Me får håpa

det vert ein vinter med gode driftsforhold i skogen. Etterspørselen
etter produkt ser ut til å vera god,
byggebransjen ser ut til å ha god
ordreinngang. Det er ikkje sjølvsagt at det skal vere slik, når ein
ser kva som skjer i verden rundt
oss med økonomisk krise- og arbeidsløyse over heile Europa. Det er
stor fare for at ein heil generasjon
ungdomar ikkje kjem inn på arbeidsmarknaden i Europa, med
ustabilitet og uro i mange land
som resultat. Kva dette vil føre til
på lang sikt er ikkje godt å sei, men
faren for lav konjunktur i lengre
tider i våre nærmaste naboland og
handelspartnerar vil mest sannsynleg også påverka økonomien
i Noreg.

og fagdag 10. til 12. februar. Eg
håpar mange set av helga for å
vere med og feire 25-års jubileet.
Me planlegg å halde årsmøtet i
Lillehammer/ Gudbrandsdalsområdet.
Det er gledeleg at me no har fått
på plass forsikringsavtalen med
Skogbrand. Me har no hatt fleire
møter med aktuelle bedrifter for
å selje avtalen. Medlemsbedriftene
som har inngått forsikringsavtale
med skogbrann ser ut til å komme
gunstig ut av det økonomisk. Håpar
mange medlemsbedrifter ser nytta
av å kutte kostnadane sine på forsikringspremie og nyttar denne
medlemsfordelen.
Helsing Jostein

Bygdesag Foreningen er i full gang
med å planlegge jubileumsårsmøte

www.sag.no
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Organisasjonsnytt
Kursaktivitet i foreininga:

27.-28. oktober arrangerte vi kurs
i sortering av konstruksjonsvirke i
Bindal/Kolvereid. Kurset vart gjennomført med 8 deltakarar og med
fleire av våre nye medlemmar i området. Leif Grøndahl var kursleiar.
15. og 16. november blir kurs i ”Drift
av sagbruk” i Svanvik i Finnmark.
Det er første kurset som blir arrangert i Finnmark og vi ser fram til
å møte mange nye sagbrukarar frå
dette fylket. Finnmark Treforum v/
Helge Molvig er lokal koordinator
for kurset.

Medlemsmøter

I samband med vår nye forsikringsavtale og informasjon rundt denne
har vi no planlagt medlemsmøte
i fleire fylker. Dette for at medlemmane skal få svar på spørsmål ang.
forsikringsavtala og kunne møte
representantar frå Skogbrand. Vi
ønskjer å kombinere møta med
bedriftsbesøk eller andre aktuelle
tema i dei ulike fylka. For å spare
ressursar har vi felles arrangement
for 2 fylker der det let seg gjennomføre i praksis. Første møtet vart halde
i Aust-Agder den 26. oktober. Det
vart kombinert med bedriftsbesøk
hos Gryting Trelast, der dei nyleg
har tatt i bruk flisfyringsanlegg.
15.nov blir det arrangert medlemsmøte i Østfold. Møtestad er hos
Arne Martin Aaserød i Sarpsborg.
Kjetil Løge frå Skogbrand vil vere
til stades på møtet og informere om
forsikring. I tillegg vert det informasjon om ulike aktivitetar i lokalforeininga. Foreningen er denne
hausten i sluttfasen av prosjektet

SAMLING: Medlemsmøte i Gjerstad for Agder og Telemark var første presentasjon
av forsikringer fra Skogbrand. Her etterlyste medlemmene klar informasjon om
hva ansvarsforsikringen dekker, og hva forsikringen dekker for evt medhjelpere
som skader seg ved leieskur.

«Samarbeid om markedsutvikling
for bygdesager i Østfold». Her har
ein fått stønad av Innovasjon Norge,
og det har mellom anna resultert
i felles nettsted. Østfold Bygdesagforening er og i gang med å planleggje medlemstur.
Sør- Trøndelag og Nord- Trøndelag
skal ha medlemsmøte i første halvdel av desember. Dato er ikkje fastsett. Møtet blir kombinert med møte
om råstoffsituasjonen. Allskog vil
verte invitert til denne delen av møtet.
Utfordringar i samband med levering
og pris til bygdesagene vil verte tema.

Forsikringsavtalen godt motteken blant våre medlemmar

Fleire av våre medlemmar har no

Kjører egne sliperuter
Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59
Sagtomta, 2337 Tangen
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www.teroteknisk.no

inngått avtale med Skogbrand på
forsikring av sine sagbruk. Den
første som fekk forsikringsavtale
var Vesetrud Sag v/Ottar Ellingsen.
For å høyre korleis han hadde gått
fram og kva erfaringar han gjorde
seg om etablering av avtalen, ringde
vi han.
Ottar Ellingsen tok kontakt med
Skogbrand tidleg, litt før dei var
klar til å ta imot kundar. Det var
litt fram og tilbake i denne fasen,
men god informasjon og kontakt
gjorde at Ellingsen følte at dei var
seriøse. Etter ein litt forsinka start
kom Skogbrand på besøk hjå Vesetrud sag der alt utstyr og bygningar
var gått gjennom. Etter det vart det
nokon telefonrundar der ein diskuterte litt alternativ. Det endelege
tilbodet som kom var også greitt,
seier ein godt nøgd Ellingsen. For
vårt vedkomande vart prisen på
Ledende
leverandør
forsikring
redusert med
44%, nokoav
som vi er
godt nøgd med. Ellingsen
sagbruksmaskiner
!
forsikrar at medlemskontingenten
no blir betalt med eit smil.
Vi oppmodar med dette alle våre
medlemmar om å ta kontakt med
Skogbrand for tilbod på forsikring.
Telefonnummer: 23 35 65 00.

Forum for norske bygdesager

Telf. 62821555 Fax. 62821550

Organisasjonsnytt
Rådgjevingstenesta

Søk på internett - veien til en
handel

Bygdesagforeningen har i ein 2 års
periode tilbydd sine medlemmar
rådgjeving i form av bedriftsbesøk.
Vår rådgjevar har i denne perioden besøkt om lag 35 av våre medlemmar.
Dette har vore verdifulle besøk for
bedrifter som er i startfasen eller
står overfor vidareutvikling av sagbruket. Bygdesagene er ofte einmannsforetak, og å få ein dag med
diskusjon omkring utfordringar
med fagfolk har vore lærerikt for
bedriftene. Prisen på dette tilbodet
har vore 1000 kr. pr. dag og det har
vore sterkt subsidiert av foreininga,
som igjen har fått midlar frå Innovasjon Norge til dette prosjektet.
Vi har arbeidsfrist til midten av
november, men kjem til å søkje om
nytt prosjekt etter ei evaluering av
dagens ordning.

RÅD OG FAGLIGE SAMTALER: Mange
bygdesager har nyttegjort seg tilbudet
om ekstern rådgiving. Å få andres øyne
på egen bedrift kan gjøre det lettere å
se løsninger for enklere og bedre drift
av sagbruket. Norsk Bygdesagforening
trenger nå tilbakemeldinger om ordningen for å kunne fortsette og forbedre
opplegget.

Vi ønskjer fleire tilbakemeldingar
og resultat frå bedrifter som har
nytta seg av ordninga.

Statsistikk viser at 7 av 10 nordmenn
bruker internett for å gjennomføre
en handel, eller som en første undersøkelse til handel. Dette gjelder i
første rekke litt større innkjøp. Hittil
har 1 av 3 medlemsbedrifter i Bygdesagforeningen egen hjemmeside.
Ei slik side gir mye informasjon om
hva kundene kan skaffe seg fra ditt
sagbruk, og er noe flere bør se nytten
av i takt med den økningen internett har til snart alle typer innkjøp.
Sagbladet vil se nærmere på hva
som skal til for å opprette hjemmeside i de neste utgavene. Norsk
Bygdesagforeningens hovedside
www.sag.no vil som før gi en fullstendig oversikt over medlemsbedriftene. Men medlemmenes egne
hjemmesider gir en mer fullstendig
og direkte kontakt for mange kunder.

Norsk Bygdesagforening tilbyr alle sine medlemmar
ei svært gunstig rådgjevingsteneste
Vi tilbyr dykk å få besøk av ein rådgjevar
ein dag for å gå gjennom drift, investeringar, logistikk, tomtespørsmål, søknader
m.m.

Det er difor med glede vi kan tilby denne
rådgjevingstenesta, der de får høve til å
få på plass ein rådgjevar til å å diskutere
vidare utvikling av bedrifta med.

Bakgrunnen for ordninga er at vi stadig
får faglege spørsmål til foreininga som er
vanskeleg å svare på gjennom ei telefonsamtale. Mange av våre medlemmar er
små bedrifter med lite tid og ressursar til
å finne tak i all faginformasjon på eiga
hand.

Ta kontakT med Norsk Bygdesagforening,
Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal.
Tlf.: 57 87 66 60. Mob.: 918 86 113 for
meir info. Kontakt oss så snart som råd,
og seinast innan 15. november.

www.sag.no
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Medlemsbedriften
Panel og trelast til restaurering er en av spesialitetene
til Solberg Sagbruk DA. En
annen spesialitet er å levere
tradisjonelle grindabygg.
– Grindabygg var typiske for
gardsdrift, naust og utmark.
Vi ser at byggeteknikken slår
an i boligfelt også, sier Arild
Solberg.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Arild Solberg driver sammen med
sønnen Pål og kona hans, Monica,
et allsidig sagbruk på Osterøy
i Hordaland. Siden de startet med
sagbruk og kjøp av tomt i 1996, har
sagdrifta vokst jevnt og trutt til fordel for gårdsdrift, vedproduksjon
og annen virksomhet. I flere omganger etter at tomta ble kjøpt har
de sprengt ut og fylt opp til mer
plass. Siste gang var i 2008, da hele
10 000 m3 ble fylt opp mot yttergrensa.
Fra saghus og tomt selger en i dag
ved, har sag og høvel, utsalg for
trelast til plukksalg og en delvis

Tar grindabygg til byen
innbygd plass for å bygge opp
grindahus. Hustypen kan dokumenteres hele 3 000 år tilbake, og har
vært vanlig på mye av Vestlandet
og i Nord-Norge. Solberg Sagbruk
DA har vokst mye de siste 4 - 5 åra.
En av årsakene er nettopp satsingen
på grindabygg.

Grindabygg

- Før var grindabyggene typiske for
enkle hus til gardsdrift, gjerne i utmarka eller langs kysten, på hele
Vestlandet. Vi har greid å ta byggeskikken inn i moderne hager og tun.
Vi lager dem som carport, lysthus
og grillhytter. En del større og tradisjonelle bygg som låver og naust
blir det også, sier Arild Solberg.
Etter hvert har en fått mange oppdrag på både små og store hus.
Grindabyggene består av grinder.
Hver av dem har to stolper, som
med en bete, er bundet sammen
i toppen. To snedband, stokker eller
planker i mindre dimensjon, er innfelt fra beten og på skrå ned på
hver stolpe. Solberg sag bygger
hele grindabygget ferdig på sagtomt, merker delene og setter dem
sammen med skruer. Skruene er

bare for montering og frakt, og
byttes ut med treplugger som tilpasses på byggeplassen.

Gjør klart på forhånd

- Vi bruker samme byggemåte som
vi har lært av en eldre tømrer fra
distriktet. Siden han har lært det
fra andre tømrere på 1950-tallet,
som i sin tid lærte enda lenger tilbake, kan vi i vårt tilfelle snakke
om en ubrutt tradisjon. Bortsett fra
en periode fra omtrent 1960 til 1980,
har det i distriktet blitt bygd nye
hus med teknikken i hele etterkrigstida.
- Gamle bygninger er svært like
i grunnmetode. Men hva slags treslag, og stokker som er brukt varierer. Ofte kan de ha spinkelt eller
svært krokete virke som er svært
nøye satt sammen. Mest mulig
styrke i hver stokk er tatt vare på
med ingen eller liten kanting. Vi
velger å kante alle fire sidene på
tømmeret, men beholder en del
vankant, sier Pål.
De merker ofte interesse fra nabolag
når de leverer grindabygg til tettbygde strøk. Skuelystne blir imponert
når de får høre at byggemåten har
blitt brukt i om lag 3 000 år, og ser
bygget reise seg på noen timer.

Løft er tingen

TRIO FOR TRE: Arild, Monica og Pål kan skaffe mye forskjellig av trelast fra sagbruket. I utsalget har Monica lager til sin nettbutikk. Noen varer har de også som
et godt supplement for trelast- og vedkunder.
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Arild Solberg har yrkeserfaring fra
montering av kraftlinjer. Han røper
noen fordeler med å tenke utfra
konstruksjonen av høyspentmaster.
- Mastene er sterke og avstivet fra
toppen, så de kan løftes på plass
med helikopter. Det samme er grindene i et grindabygg, sier han.
Solberg Sag har utnyttet løfteteknikken ved flere leveringer av boder
og grindabygg. Med løftekrok i
mønet har de vært klare til å løftes
rett på plass med lastebil. Helikopteret er sjelden inne i bildet, men på
hjemmesida til Solberg Sag kan du
se et grindabygg bli heist på plass
til ei bratt tomt i et boligområde.
- Teknisk sett kan en løfte det meste
i dag, men mange moderne konstruksjoner av betong låser bygninger fast. Jeg trur ikke en skal
låse bygninger for framtida. Ikke

Forum for norske bygdesager

Medlemsbedriften
minst på vår egen sagtomt ser vi at
det kreves fleksibel bruk. Bygg med
stolper eller grinder, har vi selv
flyttet med hjullaster og traktor,
sier han.

sager med kjede og band. Mye av
vanskelighetene var felles for disse
sagene, som problemer med bladstyring eller sliping, og det å få ut
materialer med riktige dimensjoner
og skuroverflate over tid. Kunnskapen hos selger og importør varierte også når det kom til å skjære
stokken og få resultater, Arild og Pål.
- I 2005 fikk vi ei sirkelsag, og denne
sagtypen skulle vi hatt mye før.
Sirkelsagene var ferdig utviklet på
1980-tallet, mener Arild.
Et par år skar de med både sirkel
og bandsag, for å ta ekstra store
stokker. Nå er det det ei Serrasag
med bredt band som tar unna alt.
Med rask, nøyaktig skur og plass
til stort tømmer, ser den ut til å
greie oppgavene fra begge de to
forgjengerne, mener Pål. Også ei
dobbeltkantsag fra Wood-Mizer
hører med i dagens utrustning.

SPERRER: Nedre ende av taksperrrer
til grindabygg, klargjort og stablet for
frakt. Her er de skjært i dimensjon 4 x
7”, men boks med en del vankant er
vanligst fra Solberg sag. Til sperrene
velger de ut tømmer med jevn diameter,
lite kvist og liten avsmaling.

Mange slags sagerfaringer

- Vi startet egentlig med vedproduksjon. Etter at vi gikk over til saging i 1996, var vi innom flere slags

Tørke på ønskelista

Et temmelig umulig sommer- og
høstvær har frisket på planen om
å bygge tørke. I så fall vil de utnytte
treavfall fra saga. Men noe plassmangel på sagtomta, og en mulighet til å leie tørke et stykke unna,
gjør at de ser an dette prosjektet.
- Hovedgrunnen til å skaffe egen
tørke må være å bedre tilbudet til

kunder som vil ha golv eller panel
raskt. Det vil gi mulighet til å planlegge når vi kan levere, og vi kan
unngå blåved. Nesten like viktig er
vår fordel av å ha mindre lager av
halvfabrikata. I dag lagrer vi mye
som er kantet på to sider, omtrent
som laftetømmer. Etter tørking
skjærer vi inn til ferdig boks for
grindabygg. På denne måten får vi
mindre sprekker enn om vi skar til
boks med en gang, forklarer Pål.

Familiebedrift

Ved siden av daglig drift som far og
sønn Solberg tar seg av, er også Påls
kone Monica sterkt inne i bedriften.
Hun følger opp hjemmesida på internett, eller bloggen, som ei så aktiv
side kalles på dataspråket. Her legger
hun ut foto og tekst om hva skjer
på sagbruket, som besøk fra departement, at det er tid for ved, eller om
spesielle leveringer de har gjort.
Hun driver selv en nettbutikk for
barneklær og leker, og har lager
for varene i kontorhuset på saga.
Fra egen virksomhet bringer hun
erfaringer og ideer til sagbruket:
- Jeg kom på tanken at vi kunne
tilby ferdige vognhus til barnehager.
Her kan barnevogner som brukes
i barnehagene stå tørt og godt
gjennom vinteren. Dette er små
hus, som passer godt for å bygge
ferdig her og frakte på plass. Det
ble noen slike leveringer etter en
kampanje vi hadde, og vi får nye
bestillinger nå, sier Monica.
Vognhusene, og boder til hytter
og alle typer boliger, ser Solberg
sag som et nyttig marked å være
inn på. Å ha noe å tilby her, styrker
sagbruket om andre typer oppdrag
blir færre i en periode.

Høy foredlingsgrad

Solberg Sag kjøper nesten alt tømmer, om lag 1 000 m3 årlig, fra
Vestskog. Av dette er furu viktigst,
og står for 60-70 prosent. Gran en
klar nummer to, men får også selskap av sitkagran, litt lerk og douglasgran, eller lauvtrær som bjørk, osp
og eik. Omsetning øker mer en
volum.
- Det er mye god skog i nærområdet
på Osterøy. I skogreisingstida

BREI: Panel i 18” lar seg prøve til egne hus på saga.

www.sag.no
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Medlemsbedriften
ble det plantet mest vanlig gran,
mens sitkagran var mer i bruk i
nabokommunene i vest. I nord- og
østvendte plantinger har den svært
god kvalitet, med lite kvist, rett
stamme, smale årringer og liten
avsmaling. Men det er litt jobb å
motvirke dårlige rykter, sier Pål, før
Arild fortsetter:
- Fram til 1970-åra var det vanlig at
hver og en som skulle bygge hus
skaffet seg tømmer og fikk det
skjært på ei lokal sag. For å få materialer med store nok dimensjoner
til reisverk og bæring, ble det ofte
hogd gran som var plantet som
skjermer eller hadde stått fritt.
Spesielt rotstokkene fra de største
trærne ble tatt ut, og virket var
selvsagt raskvokst og løst i veden
der det ikke var grov kvist. Dette
ga rykter som at en kunne trykke
spikeren gjennom bordet med bare
neven. Det var noe helt annet å
jobbe med enn tømmeret en nå
kan hogge. Ikke minst vil sitkagran
i tida framover gi mye bra trelast,
mener de.

Panel i vestlandsstil

Å levere trevirke til restaureringsprosjekt ved Bryggen i Bergen har
bidratt mye for å gjøre Solberg sag

Tar grindabygg til byen

NØYE: Hakk for snedbandene gjøres med moderne verktøy så langt det er råd.
Men hoggjernet må til. En del flater som blir synlige i det ferdige blir også hogd
til får å få tradisjonelt utseende. Skruer holder snedbandene på plass til de blir
byttet ut med solide treplugger på byggeplassen.

kjent for å kunne tilby spesiell trelast. Byggmestere, private kunder
og byggevarebutikker tar kontakt
blant annet for å få høvlet panel
i spesielle profiler. Arild Solberg
demonstrer det med å hente fram
en konvolutt med en listebit sendt
i posten.
- Den skal vi nok greie. Vi legger an
på å ikke bare kopiere profilene,
men også treslag og type ved, så
nøye som mulig.
- Av panel lager vi mye i Vestlandsstil,
dvs liggende brei panel, med staff
i nedkant. På gamle hus kan den
være helt opp 14”, men typisk er
den alltid breiere enn den standardiserte 6”-panelen fra dagens industrisagbruk. All vår panel, også
moderne profiler, høvler vi med
margsida fram, sier Pål.

Deler kunnskap om tre

KREATIV: Bila hører med i logoen til
Solberg. Arild tok formen av bile med
skaft til bruk i benkene fra Solberg
sag (Foto: Solberg Sag DA).
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- Mange kunder trenger opplysninger! Furu med mest mulig kjerneved er det mest holdbare. Noen
ganger, også på villmarkspanel,
skjærer vi bort yteveden i nedkant
for å sitte igjen med rein kjerneved
der fuktbelastningen er størst. Noen
ganger avtaler vi saget overflate,
hvis eieren vil ha en moderne malingtype. Vi diskuterer, og kunden
får det de vil. Men opprinnelig var

slik panel høvlet, og det er det klart
fineste etter min mening. Og linoljemaling med sinkhvitt sitter godt
på høvlet panel, sier Pål.

Varer og verdiskaping

Veden har ikke forsvunnet helt, selv
om sagbruket nå er det viktigste.
Men mest mulig av hun blir solgt
hel fra saga og til kunden. Noe ved
selges i småsekk. Vedsalget støtter
opp om saga som et lite utsalg.
Det samme gjør noen utvalgte
andre varer, som bålstativ og steikejern for vedfyring, tretjære, og
lastestroppper til kundenes hjemtur
med tilhenger og lass.
Sagbladets inntrykk etter en gjennomgang med Arild, Pål og Monica
Solberg er en bedrift som både har
tatt vare på utgangspunktet de
startet med, og samtidig utviklet
nye sterke sider. Pål oppsummerer
det slik:
- Som geografisk marked har vi
hele Hordaland, og i tillegg en del
leveringer til nabofylkene. Det
totale tømmerkvantumet ved saga
vil øke, selv om det nå faktisk er
omtrent tredoblet i løpet av 4-5 år.
Men det koster å vokse, og det er
vel så viktig å få ut mer verdi av
det kvantumet vi har innom saga.

Forum for norske bygdesager
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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

Gode
og effektive
sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer
Kapsager

• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad

LIEDS Verktøy AS
Postboks 8040
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00
Fax:
70 17 28 01
E-post: post@lieds.no

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com
KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes
7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

Salg/service av tømmersagblader
og verktøy

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

www.sag.no

9

Kobber var gull verdt

Sagbladet
Innbrudd og tyveri av strømførende kabler til saga har
gitt driftsstans ved Wangen
Sag. – Hadde dette skjedd
foran den travle vårsesongen
ville det vært svært alvorlig,
sier eier Ola Wangen i Eidskog.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
- Det var litt tilfeldig at jeg oppdaget
tyveri og skader. Saga ligger et
stykke fra der jeg bor. Jeg skulle
innom etter noe utstyr før slåtten
tok til i sommer. Da fikk jeg se at
det var klippet av kabler inn til
sikringsrommet, og tenkte at det
måtte være hærverk. Etter hvert
som jeg så nøyere etter, viste det
seg at kabler til både kløy- og kantsag, sponvifte og kjerrat var klipt
av og revet ned fra taket. I alt er
det over 100 meter ledning med
nødvendig tverrsnitt til startere med
stjerne og trekant som er tatt, forteller han.
Spesielt har opplegget av strøm til
mjukstarteren på kantsaga har bydd
på noen vansker. Dette var firmaet
som fikk jobben usikre på hvordan
en skulle løse.

Forsikringsselskap krevde anbud
Ola Wangen anmeldte saken til
politiet og til forsikringsselskapet.
Selskapet som har saken ville utlyse
anbud til minst to el-firmaer for
nye installasjoner. At det har gått
hele to måneder og saga enda ikke
er i stand, skuffer Ola Wangen.
- Firmaet som fikk oppdraget var
usikre på hvordan kabler og koblinger til mjukstarteren på kantsaga
skulle dimensjoneres. Dermed gikk
de videre til andre firmaer for å
løse denne delen av oppdraget, sier
Ola Wangen.

Wangen sag drives på sesongbasis
med stor aktivitet på ettervinter og
vår.
- For vår del vil vi nå se nærmere på
å tegne en avbruddsforsikring. En
så lang stans som dette vil føre til
store tap om det skjer på vårparten.
Barkbiller og blåved kan for eksempel
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OMSETTELIG: Priser på kobber, aluminium og annet metall følger internasjonale
børser. Reint kobber levert til metallomsetning i Østlandsområdet kan innbringe
fra 30 til 40 kroner pr. kilo.

skade tømmer for store verdier, sier
han.

Metall er lett omsettelig

- Har anmeldelsen til politiet ført
til noe?
- Nei, ikke så langt. Men jeg har sett
i lokalavisa at sagbruket ikke er
aleine om å bli ribbet for metaller
av verdi. Det lokale nettselskapet
har hatt tilfeller der kobberledning
innelåst i en kontainer er blitt tatt.
Trolig ble hengelåsen kjølt ned og
knust. Fra store kabeltromler med
aluminiumskabler er det kuttet med
vinkelsliper og tatt store biter. Fra
en skytebane i nærheten er det blitt
borte kabler mellom standplass og
skivegrav. Også kobberbeslag på ei
trebru har blitt tatt, sier Ola Wangen.
Han trur det kan bli mer og mer av
denne typen kriminalitet. For norske
kriminelle er det mye arbeid i for-

hold til utbytte. Men øst-europere
ser annerledes på dette. Og uansett
hvem som kommer med det, er
metall anonymt og lett omsettelig
i kontanter hos firmaer som driver
metallomsetning.

Tenker på beliggenhet og
overvåking

- Vårt sagbruk ligger 2,5 kilometer
fra saga. Og der er det 200-300
meter til nærmeste bolighus. Med
den beliggenheten ser jeg det som
aktuelt å finne måter å overvåke
plassen. Kamera som sender fotomelding til mobiltelefon er en mulighet. Det er litt dårlig dekning på
stedet, men antenne kan vel forbedre det. Viltkameraer som brukes
ved foringsplasser, eller anlegg fra
småbåthavner kan også være
aktuelle, sier Ola Wangen.

Forum for norske bygdesager
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ViVikan
Kvarnstrands og Stridsbergs er nå under samme tak.

Med fokus
fremtiden står
sammen
om å tilby
Kvarnstrands
ogpå
Stridsbergs
er nåvi under
samme
tak. våre kunder et
komplett
verktøyprogram
frasammen
ledende produsenter.
Og på
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står vi
om å tilby våre
kunder
et
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tilbyr vi fullservice
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komplett
verktøyprogram
fra ledende
produsenter.
Og og
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vår servicesamt
forvitre,
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stasjon
tilbyr
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verktøy for sagbruk og høvlerier,
samt for
tre,
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 Båndsagblad og metallbearbeiding.
 Sirkelsagblad

 Båndsagblad
 Diamant-verktøy
 Sirkelsagblad
 Høvel- og fresverktøy
 Diamant-verktøy
 Hugg- og reduserkniver
Benytt vårt slipeverksted
 Personlige
tekniske besøk
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både for
 Optimalisering
og opplæring Benytt
 Huggog reduserkniver
vårt slipeverksted
båndsagblad
og
og slipingbesøk
 Servicetekniske
 Personlige
hvor
vi har en moderne
sirkelsagblad.
av alt verktøy
maskinpark
både for
 Optimalisering
og opplæring
båndsagblad
 Service og sliping
Vi har egenog
sirkelsagblad.
servicebil som
av Ta
altkontakt
verktøymed oss på
Kvarnstrands eller Stridsbergs
i dag, og se hva vi kan gjøre
Ta kontakt
med
på
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i fremtiden.

bringer og
Vi har
egen
henter
sagblader
servicebil
for våresom
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fra Lillesand
i sør til
bringer
og
Steinkjer i nord.
henter sagblader

i dag, og se hva vi kan gjøre
for deg og din bedrift
i fremtiden.

for våre kunder
fra Lillesand i sør til
Steinkjer i nord.

Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

Stridsbergs Norge AS
Tlf: 62 58 53 33. Fax: 62 57 30 17
www.stridsberg.no

Stridsbergs Norge AS
Tlf: 62 58 53 33. Fax: 62 57 30 17
www.stridsberg.no

www.sag.no
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Det nytter,
om det ser ille ut!

Sagbladet
Det vakre lille selet på 30 m2,
på Kinnholt i Vestre Slidre,
Oppland fylke er nå ferdig
restaurert. Skeptikerne har
fått noe å tenke på, mens de
som så muligheter og ikke
hindringer enda en gang har
fått rett.
Tekst og foto: Else Sprossa Rønnevig
Arbeidene som har pågått siden
demonteringen i august 2009 har
gitt massevis av erfaringer. Vi har
fått svar på mange viktige spørsmål
knyttet til bygningsvern og verdiskaping. I løpet neste år er det bare
ørsmå detaljer som gjenstår på selve
selet, i tillegg til at det skal bygges
et lite uthus. Restaurering av Bjørkheimselet har hele tiden vært ment
å være et sted for læring og kunnskapsformidling.
Viktige spørsmålet vi stilte oss før
start var. Hvor mye av det gamle
kunne bevares og hvor mye måtte bli
nytt? Ville den økonomiske rammen
holde? Dette var vesentlige ting,
særlig for meg, som med underskrift
på søknaden til Kulturminnefondet
tok personlig ansvar for alle overskridelser av budsjettet på 1 000 070
kroner. Som minstepensjonist var
dette ganske skummelt for å si det
mildt.

I STAND: En bør tenke seg godt om før en river, forsømmer eller bygger om bruksbygninger til det ugjenkjennelige, mener Else Rønnevig. Somrene 2010 og 2011
har hun bodd mange uker i lavvo på stølsvollen for å dokumentere og fotografere.
Våren 2013 kommer hun med bok hus, tradisjoner og om redding av Bjørkheimstølen.

Lokal læring i bygningsvern

En skoleklasse har vært med og
samlet mose til isolasjon. Dette er
et av flere eksempler på dugnadsinnsatsen fra venner og fra medlemmer av Verne Vøla. Bedrifter,
deriblant Norsk Bygdesagforening,
har bidradd med lektepanel til
kleven, noe jeg satte veldig stor
pris på. Private personer fra fjern
og nær har sponset forskjellige ting
som trengtes ved istandsettingen.
Andre bidragsytere er Kulturminnefondet, Oppland Fylkeskommune,

Vestre Slidre kommune, Valdres
Natur og Kulturpark, Bergesen allmennyttige fond, foruten eierne
og meg selv som har gått inn med
hver vår egenandel. Sammen med
flere praktiske kurs har det gjort at
Bjørkheimselet igjen kan få vist seg
frem i all sin enkle skjønnhet.

Realistiske vurderinger mot
kostnad

Med så dårlig tilstand som dette
selet var i da vi begynte, ligger det
i kortene at en god del måtte erstattes av nye materialer. Hvor mye
vil alltid være avhengig av flere ting.
Verneverdi, autentisitet/opprinnelighet som bygningen representerer, krav fra bidragsyterne som
f.eks Kulturminnefondet og Riksantikvaren, stabilitet, økonomi og
hva bygningen skal brukes til. I
nært samarbeid med eierne, vernemyndighetene, håndverkerne og
bidragsyterne er valgene tatt uten
«kamp» av noe slag. Bildene viser
hva som kunne reddes og hva som
måtte bli nytt. Budsjettet ser ut til
å holde seg innenfor det akseptable
når det gjelder overskridelser – rundt
70 000.

Never og leire
KRASAFAREN: Stølen var sterkt medtatt etter tiår uten vedlikehold eller tiltak mot
forfall.
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De 6 kursene i regi av Valdres Folkemuseum har vært svært vellykket,

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
og samarbeidet det aller beste.
Alle kursene var fulltegnet. Enkelte
av deltakerne har gått på flere av
kursene. Det betyr at kompetansen
i nærmiljøet er blitt langt bedre
når det gjelder kunnskap om tørrmuring, linoljemaling og vindusrestaurering, muring med leire og
oppsetting av gjerde.
I tillegg har de lært å flekke never.
For på dette selet er det 3 lag never
på taket, ikke bare «pyntekant».
Nå kan deltakerne flekke never til
egne bygninger. De har lært å legge
skifertak også med villheller. Å mure
med leire fra område og ikke bruke
ferdigkjøpt mørtel, var en stor opplevelse for samtlige. Det var i forbindelse med restaurering av grue/
pipe og muring av en mindre utendørs bakerovn at kursdeltakerne
fikk prøve seg med stedegen leire.

Typiske råteskader

Laftevegger i sel og bu, var hovedsak
av økset gran. I veggene var fra tre
til sju stokker skadd med råte, i noe
ulikt omfang. På veggen bak grua,
var det store råteskader på grunn av
lekkasje fra pipe. På en del stokker
hadde nov råtnet av. Råten i veggene kom dels av fuktighet som
hadde trukket opp fra bakken. Men
siden taket i løpet av de siste 50-60
årene hadde hatt store lekkasjer
uten forsøk på utbedring, var det
også svært store råteskader i øvre
omfar.
Kleven var bygd opp med 6 x 6”
bindingsverk, skråspenn i 4” runde
stokker og 4” breie skier til spikerslag, midt må veggen. På kleven
var bunnsvillene i 6 x 8” også råteskadd. Manglende tetting ved pipe,
hadde ført til at vann hadde rent
ned langs tømmeret, og ført til betydelige råteskader også her. Slidre
Bygg og Prosjektering fikk ansvaret
for demontering, reparasjon og
gjenoppbygging av laftekassa. For
meg som bor i Lillesand, 50 mil unna
var det godt å kunne stole på at
jobben var i gode hender.

Vurdering av treverk før utskifting
Vårt ønske var å beholde så mye av
de gamle autentiske materialene

som mulig på dette selet. Den
største utfordring var å velge hvor
det skulle sponses inn nytt trevirke
og hvor hele laftestokker måtte
skiftes. Her kom også økonomiske
vurderinger inn i bildet. Budsjettet
skulle overholdes og dette ville garantert sprekke dersom en sterkt
råteskadet laftestokk skulle «spares»
for enhver pris. Tradisjonshåndverker
Terje Tvenge fra Slidre Bygg og
Prosjektering var til uvurderlig hjelp
i alt av vurderinger og trearbeid
på selet. Jeg stolte også 100% på
hans vurderinger og valg. At dette
var rett viser det svært vellykkede
resultatet. Ikke mer utskifting enn
høyest nødvendig både i forhold
til ekthet, stabilitet og økonomi.
Ved utskifting av ødelagt tømmer
på laftekassa var det viktig at det
ble brukt nytt tømmer så nær opp
til det gamle som mulig både når
det gjaldt treslag, årringbredder
og dimensjon. Kleven fikk ny bred
lektepanel i gran, samme bredder
og materiale som den opprinnelig
hadde, men som var for dårlig til å
bruke på ny. Kleven ble også kledd
innvendig med panel. Mellom indre
og ytre panel ble det isolert med 15
cm husmose, slik det opprinnelig var.

Leirelag og gjenbruk

Det ble lagt nye gulv i hele selet.
I kleven ble det isolert med 5 cm
leire. I de andre gulvene ble det
isolert med 5 cm Isofiber. Innvendig
takbord er gamle panelbord fra
rivningshus. Det samme er inngangsdøren, også den gjenbruk. Svalen
er «lappet sammen» av de restene
som kunne brukes fra det gamle
lektepanelet på kleven og fra et
annet gjenbrukes panel. Bjørkheimstølen var støl tilhørende en husmannsplass. Det er derfor ikke å
undres over at selet helt fra det ble
satt opp tidlig på 1800-tallet ble
bygget av gjenbruksmaterialer.
Dette er nå videreført ved restaureringen, noe som gjør at bygningen
ikke har mistet hverken ekthet, sjel
eller historie.
Mitt håp er at våre valg kan inspirere mange andre til å gjøre noe
liknende. Det finnes utallige bruksbygninger i fjellheimen vår som

www.sag.no

SKIFTET: Stokker og deler av stokker og
nov ble skiftet etter nøye vurdering.
Taket er lagt med tre lag never under
skifer og nye takfotbord.

bare står der og skriker etter hjelp.
Denne redningsaksjonen viser at
det kan bli et godt resultat om man
evner å se muligheter fremfor det
motsatte.

Pinosylvin
- kjernevedens egen
soppdreper

Så tidlig som på 1950-tallet oppdaget en svenske ved navn
Ertmann pinosylvinet. Det finnes
i kjerneved av furu, jo tøffere
vekstbetingelser, jo mer pinosylvin.
I sin dokteravhandling, Byggnadsteknik och Timmermannskonst,
skrevet av Peter Sjømar ved
Chalmers Tekniska Høgskola kan
du også lese om naturens egen
soppdreper.
Det er aldri feil å bruke lokalt
trevirke for den har utviklet motstandsdyktighet mot farer i eget
klima. Man kan eksportere/transportere materialer fra sør til
nord – ALDRI motsatt.
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Billigst, raskest - best!

Sagbladet
Å bygge med elementer
sparer tid for byggherren.
Sagbladet så på noen sider
av denne teknikken i nr. 4.
– Stikkordet er rask omstilling,
sier Knut Dalen ved Sætersmoen Sag, som har gjort
elementlaft til en viktig vare.

Fleksibilitet i utstyr og tenkning

Knut Dalen har startet Sætersmoen
Sag i 1987 og har tatt en rekke
initiativ i løpet av tida etterpå.
- Det handler om å se muligheter
og å være på hugget, forteller Knut
Dalen. På slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-åra var han en av
pionerene når det gjaldt å utvikle
håndlaftetømmer til en viktig driftsgren. Som sentral leverandør til
Malmlaft AS på Alvdal sto han i
bresjen for å utvikle sortimenter og
produktløsninger for et marked i
kraftig vekst. Når bunnen av dette
markedet falt ut, var det om å gjøre
å finne nye områder å vokse på.

Tekst og foto: Tor Magnus Hansen
Knut Dalen ved Sætersmoen Sag
har elementlaft som et av de produktene han satser på framover.
- Sjølve konstruksjonen er enkel,
men effektiv å produsere og gir
store gevinster for byggherre ved
montering, sier han. Knut Dalen
har lang fartstid som bygdesagbruker, og understreker at det er
viktig å være på jakt etter nye produkter og løsninger.

Not og fjær

Elementlaft er i prinsippet et system
basert på ”stabling” av lafteplank,
for å si det litt uærbødig. Stokkene
blir formet som et lafteprodukt
med not og fjær i medfaret. Stokkene blir så montert i veggelementer
som holdes sammen med gjengestål.
Veggseksjonene produseres ferdig
på sagbruket og fraktes ut til byggeplass. Her blir elementene løftet på
plass med kran og festet sammen
med stolper og dekkbord. Et meget
enkelt og effektivt system, ifølge
Knut Dalen.
- Vi tilbyr både 6”- løsninger og 4”løsninger til litt enklere bygg, sier
Knut Dalen og kan avsløre at interessen for rimelige næringsbygg i
landbruket er stor. - Vi leverer både
for større og mindre fjøs, men også
til mindre bygg som verksteder og
garasjer. Denne løsningen egner
seg for en lang rekke ulike næringsbygg hvor såkalte halvisolerte løsninger er aktuelle.

Imponerende montering

Det er vanskelig ikke å bli imponert
over framdriften på byggeplass.
- På dette bygget startet vi i går,
forteller Knut Dalen og slår ut med
armen mot ei ferdig montert fjøskasse på Kjølle Mellom i Grimsbu.
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Høvel for grovt virke

SAMSTEMT: Byggherre Harald
Kjøllegaar (tilv) og Knut Dalen er enige
om at elementlaft er en effektiv og god
løsning for fjøsbygg. – Det er nesten
irriterende å se hvor raskt det er mulig
å montere fjøskassa. På to knappe
dager er ny fjøskasse til 50 kyr på plass,
sier Kjøllegaar.

- Da monterte vi stolper for innfesting av elementene og i dag har
vi montert veggene. I alt har vi brukt
9 timer på hele prosessen her ute
på byggeplass, forteller Knut Dalen
fornøyd. - Vi er sjølsagt avhengig
av kranbil. Men det er klart at når
elementene er gjort ferdig inne på
saga, så går sjølve oppsettingen
raskt, sier han.
Det er heller ikke vanskelig å skjønne
at byggherren er fornøyd. - Det er
imponerende å se hvor kjapt det
kan gå, sier Harald Kjøllegaar som
er fast overbevist om at elementlaft er framtida. - Jeg skulle likt å
se hvem som kan matche en fjøskassekostnad til 215 000 kroner
ferdig oppsatt til 50 mjølkekyr og
et areal på 330 m2, utfordrer Kjøllegaar og smiler. Han baserer seg på
stor egeninnsats fra familien i både
grunnarbeider og ferdigstilling av
bygget.

- For meg har investeringen i en
helt spesiell høvel betydd mye, sier
Knut Dalen. - Denne gjør det mulig
å produsere en lang rekke spesialsortimenter. Vi kan levere både 8
x 8” og 12 x12” bearbeida boks til
synlige konstruksjoner, og det har
vist seg å være etterspurt vare, sier
Dalen. – Nå har vi fått en leveranse
på særlig grov dimensjon, 140 x180
mm, i 10 meters lengde. Fins det
tømmer skal vil foredle, slår Knut
Dalen fast. Produksjonsutstyret
åpner for hurtig omstilling og leveranse av spesialprodukter. - Når du
er leveringsdyktig på spesielle løsninger og dimensjoner er det gjerne
snakk om gode priser, slår Knut fast.

Følg med

Bygdesagteknologien åpner for stor
fleksibilitet. Dalen har montert to
Laimet-sager sammen i en meget
effektiv løsning. - Slik situasjonen er
nå er kapasiteten nesten for stor,
spøker han. Nå er det foredling til
spesialprodukter som er satsingsområdet. I tillegg til ulike konstruksjonsløsninger, produserer Sætersmoen Sag topp/rotprodukter både
til golv, panel og himlinger. Håndlaftetømmer er fortsatt med i sortimentet. - Stikkordet er hurtig omstilling, understreker Dalen og
sikter ikke bare til produksjonsutstyret. Det handler nemlig om at
også tankegangen er våken og
fleksibel. - Du må følge med, vurdere
og se muligheter i situasjonene etter

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
Samarbeider med alle

hvert som verden endrer seg, understreker eieren av Sætersmoen Sag.
- Det er viktig å være tidlig ute, for
så snart du er på plass med noe nytt
så følger andre etter. Han ser heller
ingen ulempe i at det er korte beslutningslinjer i organisasjonen.
- Det handler om en prat med de
ansatte og to kopper kaffe, så er vi
i gang med nye produkter, fleiper
Dalen.

Utnytter råstoffet

Knut Dalen har drevet med malmfullt
og tettvokst furuvirke lenge. Kvaliteten på Østerdalsfurua er velkjent.
Med elementlaft er det mulig å få
til en enda bedre utnyttelse av tilgjengelig råstoff. - I elementene
bruker vi råstoff som både i dimensjoner og kvaliteter ofte ikke har
annen alternativ anvendelse enn
massevirke, forteller Knut videre.

SVILL: Elementveggen monteres på svill
over grunnmur.

MOTVIRKE FUKT: Det er viktig med
en profilering av stokken som hindrer
vanninntrenging i vegg.

Furua er gjerne både sentvokst og
malmen, men kan ellers være både
kvistet og noe kroket. Man kan
også utnytte granne dimensjoner
og når det gjelder toppmål kan
man gå ned til 6 x 6”. Dette gjør at
råstoffanvendelsen er god, noe som
sjølsagt senker råvarekostnaden
i produktet. For å produsere elementene må man ellers ha sag for
kanting av laftestokkene, et prekuttanlegg, et bor og utstyr for profilering av medfaret på stokken. I tillegg kommer trekunnskapen godt
med. På Sætersmoen Sag er denne
opparbeidet over nær 25 års arbeid
med lokalt råstoff og produktutvikling.

www.sag.no

Et bygdesagbruk er en liten organisasjon. Samarbeid er gjerne trukket
fram som et problemområde. Dette
skjønner Knut Dalen lite av. - Skal
vi som en liten leverandør overleve
er vi avhengige av å samarbeide
med mange andre, understreker
han. - Vi samarbeider både med
andre sagbruk som underleverandører, og med lokale samarbeidspartnere, for å levere elementbygga
ferdig oppsatt, understreker Dalen
og trekker ikke minst fram Øyen
Kran og Transport som en viktig
partner. Fra leveransesida trekker
han fram Glommen Skog og SB Skog
som sentrale samarbeidspartnere.
- Det er ofte mye prat om dette
med samarbeid. Hemmeligheten
ligger i å finne praktiske samarbeidsløsninger og gode partnere som
fungerer for å produsere og levere,
slår Knut Dalen fast, før han gyver
løs med rydding av byggeplassen
og avreise til neste prosjekt.

Sætersmoen Sag
• Etablert: 1987.
• Beliggenhet: Alvdal kommune.
• Organisasjon:
Enkeltmannsforetak.
• Eier: Knut Dalen.
• Omsetning 2010: 4,9 millioner
kroner.
• Produkter: Elementlaft, laftetømmer, villmarkspanel, topp/
rot-golv/panel/himling, spesiallast til bygningsformål.
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Ung satsing på sag

Sagbladet
Lars Erik Espe er 23 år. Det er
ein uvanleg alder for å drive
sagbruk. I løpet av haust og
vinter vil han ha ny bandsag
og høvel på plass i nytt saghus.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Interessa for saging fekk han for
alvor under åra på Mo og Jølster
videregåande skule. I agronomutdanninga der, var elevane med
på saging som ein del av praksisen.
Landbruk har det elles blitt ein del
av for Jostedølen, som er med i
gardsdrift i lag med foreldra. I fjor
melde han seg inn i Norsk Bygdesagforening.
Planane for sagdrift sette han opp
sist vinter, for å søke tilskot frå Innovasjon Norge. Der vart han rådd
til å kontakte Bygdesagforeningens
rådgjevar, Leif Grøndal, for å planlegge sjølve sagtomta og huset.
Der dei vassa i snø for å synfare
plassen i mars, står det no eit bygg
på 120 kvadratmeter.

Stor eigeninnsats

- Me har stått for mykje av bygginga
sjølv. Men golv og fundament vart
støypt av eit betongfirma, og to
limtrebjelkar er kjøpt inn. Resten
av reisverksbygget og takstolane
har me spikra sjølv. Materialane er
overskot frå bygging av fjøs. Det er
20 år sidan, så dei var godt tørre,
fortel Lars Erik og faren Jarle
Fagerhøy.
Tomta er flat, rommeleg og godt
egna for sagdrift etter at dei har
fylt på med elvemasser fra Jostedøla.
Inntil tomta ligg eit redskapshus
som kan brukast til lager når det
trengs.
Straum er ikkje på plass, men Lars
Erik vonar at det kan kome i stand
snart. Han vil kome i gang med
saging i år. Saga er mellombels satt
opp i gardstunet, for prøving og
læring.

Furu fra egen skog

- Planen er å skjære ulike slag material til restaurering. Lafteplank i 3”
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er eit døme, det er mykje nytta i
gamle hus i Jostedalen og elles i
indre Sogn. Med høvelen skal eg
elles få fram golvbord og listverk,
seier Lars Erik Espe.
Jostedalen er ein arm av kommunen
Luster i Sogn og Fjordane. Dalen har
ikkje store tømmermengder. Men ein
del av garden som Lars Erik driv saman
med foreldra, har ein del bra furuskog innunder den bratte fjellsida.
- Det trengs noko vegbyggjing, men
mykje av skogen er hogstmogen.
Så det er bra furutømmer å starte
opp med. Av gran er det berre små
felt i vår eigen skog. Etter kvart
som eg kjem i gang, rekner eg med
å kjøpe tømmer frå andre, seier han.

Nytt utstyr - grunna tilskotsreglar
På Espe hadde dei fra før ei eldre
sirkelsag. Lars Erik hadde først tenkt
å starte sagbruket med den. Men
regler for tilskot til oppstart av
verksemd i Innovasjon Norge, set
krav om at ein investerer i nytt utstyr. Kostnaden for å setje i gang
vart dermed ein god del større for
Lars Erik Espe. Om ein legg saman
stønaden frå Innovasjon Norge, med
investeringstilskot og etablerarstipend, kjem ein opp i om lag
300 000 kroner. - Så da vart det ny
bandsag. Eg kan vel seie det var litt
tilfeldig at det vart denne sagtypen.
Men eg så og ho i bruk på Strynemessa, og meiner den høver bra.
Den tek stokkar opp til 70 cm diameter på det meste, med lengd om
lag 7 meter. Om det vert bruk for
det, kan eg kjøpe og skru på fleire
seksjonar for å ta lengre stokkar,
seier han.

Fleire enn Sagbladet har lagt merke
til den ungdomelege satsinga i
Jostedalen. Heimkommunen Luster
har gjeve tilsagn om 40 000 kroner
i næringstilskot. Og lokale Luster
Sparebank fann Lars Erik sine ambisjonar for å drive næring med sagbruket like verdfulle som andre ungdomar si satsing på idrett og kultur.
Dermed vart det 10 000 kroner
i stipend frå banken. Sagbladet
kan berre gratulere, og håpe på
mye sag- og høvellyd i Jostedalen
frametter.

SJØLBYGD: Sagbygget er satt opp med
stor innsats frå Lars Erik og foreldra
hans. Eit godt lag med elvemasse frå
Jostedøla er kjørt på, og jamna ut på
tomta. Saga er rigga opp for prøving i
tunet, men skal under tak så snart det
kjem straum til.

Stipend og stønad i
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge sentralt har
prosjektet Trebasert Innovasjonsprogram. Målet er økt trebruk.
Som utgangspunktet bør søknad
om støtte fra dette ha et visst
volum. - Det er likevel ikke til
hinder for å støtte små prosjekt.
Noe må begynne i det små, sier
leder for programmet Andreas
Sundby.
I Innovasjon Norge finnes også
støtteordninger på fylkesnivå,
som BU-midler. Denne potten
er igjen delt i to, til tradisjonelt
landbruk og til tilleggsnæringer.
For den siste av delene er det få
fylker som har tildelt midler til
investeringer. Ulike prosjekter
innen sag- og trebruk har derimot
fått støtte, som til markedsføring,
utvikle nye produkter og økt foredlingsgrad. Men strategiene er
ulike fra fylke til fylke. Fylkesmennene har sterk innflytelse på
hvordan strategiene legges opp.
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1975 mod.Waco225
6 spindler høvel.
Dette er en evighetsmaskin, komplett med innmater,
kapp og endefresanlegg, flisavsug og syklon. Storservice på høvel høst 2008. Dette er en universalhøvel som kan produsere alt fra listverk, panel og
golv til spesialhøvling og justering.

Pris kr 175 000,- eks. mva, men kan selges
delt. Waco + innmater, flisavsug og syklon kr
100,000.- Kapp og endefreser kr 75.000.Dette er en liten investering med god
inntjening. Selges grunnet nyinvestering
Finnkode: 30998294.

Kontakt: Håkon Due,
mobil 916 88 064
1798 Aremark.

Rundbuehaller

i stål med bredder
8, 10, 12, 14 & 16 m

Priseksempler:
8x15 m. kr. 85.800,10x21 m. kr. 137.500,14x18 m. kr. 171.600,Prisene er uten treverk og frakt.
Vi har også flyttbar hall på 5x6 m.
som kan forlenges.

Tlf. 62 49 39 80 / 915 36 899
post@futurehaller.no
www.futurehaller.no

Future

Rundbuehaller Norge DA

www.sag.no

Postboks 28
3107 SEM
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Bransjenytt
Skogeiere kan få stor
gevinst med nye
planter
Dobbelt så raskt å plante og enkelt
plantestell kan ta bort hele behovet
for planteskole. Det er noe av effektene med plantesystemet Tubesprout. Skogeiere skal selv kunne
sette gran- og furu i ei kasse, vanne
og la plantene vokse opp hjemme
på gården.
- Planterøret er lagd av cellulose og
brytes ned av naturen. En bieffekt
er at det beskytter mot snutebiller
de første åra, sier Peter Rönneke,
leder av firmaet Scandinavian
Forest Farming AB.

NYHET: Det minner litt om moderne
vaffelrøre. Tilsett vann, også vokser planta opp. Planterøret er tilpasset maskinell
planting. Foto: Magnus Gotander / ATL.

Firmaet har sett stort behov for å
utvikle planteløsninger. Tubesprout
er en oppfinnelse der frøet settes
i litt torv i bunnen av røret. Tilsett
vann, så vokser plantene etter hvert
til, og kan med røret på plass tas ut
på hogstfeltet. Det gjenstår blant
annet arbeid med å utvikle rørmaterialet under jord så det brytes
raskere ned, for å unngå rotsnurr.
Kilde: www.atl.nu.

Faglig skarpt for
båndsager

og Ola Johansen. Trykksaken bør
være i alle kantiner og operatørrom.
Papiret er behandlet slik at det vil
tåle omgang med olje, kaffe og
andre nødvendighetsartikler, heter
det i omtalen på Trefokus.no

Presset svensk
tømmermarked
Turbulens og beslutningsvegring.
Slik oppsummerer svenske Skogen
endringene i pristabeller for sagbruk
og masseindustri i septemberutgaven.
Så seint som i august våget enkelte
større sagbruk å øke tømmerprisene
nokså mye, men trakk dette tilbake
etter noen uker. Nå har andre store
tømmerkjøpere som Sødra, Mellanskog og Holmen redusert tømmerprisene 20 til 30 kroner pr. kubikkmeter. Skogen tror flere vil følge
i dette sporet utover høsten, men
tømmerprisene i Nord-Sverige har
så langt ikke blitt redusert.

Naust for energi –
arkitektkonkurranse
På ei av Bergens mest spektakulære
tomter, skal det byggast nærvarmesentral for eit stort næringsområde
og bustadutbygging. Fire studentteam fra NTNU i Trondheim, Arkitekthøyskolen i Oslo og Bergen Arkitekthøyskole er prekvalifiserte til arkitektkonkurranse om ny nærvarmesentral på Hegreneset. Fylkesmannen
i Hordaland, det nasjonale prosjektet Kystskogbruket og Bergen
kommune inviterer arkitektstudentar
og ingeniørstudentar innan energi
og kjøleteknikk, til å utforme ein
arkitektonisk interessant og effektiv energisentral.

Arrangørane håper på eit nytt
”fyrtårn” langs kysten; eit bygg som
signaliserer lokal, alternativ, klimariktig energi, bygd i material som
støtter opp under dei høge miljøambisjonane. Her er til dømes bruk
av massivtre og anna trevirke aktuelt. Varme-/kjølepumper i sjø kombinert med bioenergi, geovarme,
vind- og bølgekraft vil truleg bli
basis i mange varme- og energisentralar. Bygg som dette kan det
verte trong for fleire stader langs
heile kysten.
Kilde: FMLA Hordaland.

Storstilt snuoperasjon
for lauv
Södra Skog har i løpet av dette året
omstilt et av sine sagbruk i Småland
til et reint lauvtresagbruk. Til neste
år håper det svenske skogeiereide
selskapet å kjøpe 100 000 kubikkmeter lauvtrevirke fra sine medlemmer. Eik står for om lag halvparten av kvantumet. Prisene er for
tida fra 675 Skr til nærmere 1 000
Skr pr kubikkmeter når diameteren
er 35- 40 cm, til høyeste pris på
hele 5 000 Skr. Den viktigste konkurrenten Kährs har et noe større
spenn for de vanligste tømmerdimmensjonene. Svenske skogeiere
nyter godt av situasjonen. De blir
kvitt sitt lauvtømmer. Men noen
sagbruk sliter med å få tømmer.
Antallet lauvtresagbruk har gått
ned fra et trettitalls til et titalls
siden 1990-åra. Bjørk har også god
etterspørsel. Södra foredler selv de
beste 20% og eksporterer ellers til
Kina. Hver måned er en delegasjon
kinesere på besøk for å vurdere
innkjøp, skriver www.atl.nu.

Stell og vedlikehold av båndsager
og båndsagblader er en ny utgivelse
fra Treteknisk. Veiledningen på 16
sider inneholder mye informasjon
om utforming og drift av båndsager. I tillegg får du gode råd om
vedlikehold av båndsagblader.
Dette er ført i pennen av Olav
Bergene Holm, og med seg har han
hatt Tom Opåsen, Finn Martinsen

www.sag.no
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Kutterspon
Spesialhytte for
Hemnes Turistforening
Den 150 kvadratmeter store hytta
skal bygges på 1 200 m.o.h, tett
inntil Okstindbreen. Den er tegnet
av arkitektfirmaet Jarmund/Vigsnæs
i Oslo. Mye av bygget og spesielt
fasaden vil bli preget av lokal trelast. Lokale skogeiere sponser prosjektet med tømmer som skal sages
til råbygget. Trenor på Hemnes
sponser vinduene i hytta panoramavindu som skal gi utsikt ut over
Helgelandskysten.

NYTENKT: Slik vil den spektakulære
hytta i Okstindan se ut. (Tegning:
Jarmund/ Vigsnæs AS).

- I vinter skal vi prefabrikkere elementer. Planen er å leie folk til å
sette opp råbygget i løpet av 2013,
og at vi innreder hytta på dugnad
i løpet av 2014, sier Svein Arne
Brygfjeld i Turistforeningen til
Helgeland Arbeiderblad.

Din neste knokkel
kan bli av tre

Utviklingen av sauene følges nøye
med bl.a. røngtenfoto, og er overbevisende. Implantatene vokser
sammen med sauenes egne knokler.
- Materialet er meget sterkt og så
holdbart at det ikke skal skiftes ut,
sier forskningslederen til engelske
BBC.

Sverige diskuterer
contorta i syd
- Fra regjeringens side vil vi flytte
grensen for å plante contortafuru
lenger sør, og forenkle bruken av
fremmede treslag, sier sakkyndige
Marie Wickberg i Landsbygdsdepartementet.
Det står i kontrast til
Naturvårdsverkets syn, som mener
contorta er et innvaderende treslag
som fortrenger naturlige stedegne
arter og truer artsmangfoldet.
Begge parter bygger sine syn i
saken på samme Skogforsk-rapport
fra 1999. Da contorta fra starten av
ble innført i nord-svensk skogbruk,
het det seg at konglene slapp frø
bare ved skogbranner og en varme
som i selve helvetet. Den sannheten
passet godt for å ta treslaget i bruk.
Nå er sannheten at contorta frør
seg som vanlig furu, eller lettere,
skriver Skogen.

Fjellskog blir
undervurdert

boniteringskurvene gir i slike områder, må økes med godt og vel en
bonitetsklasse i snitt.
Det er ved bonitering av naturskog
som ligger fra 50 til 300 høydemeter under skoggrensa, at feil
bonitering oppstår. Dette gjelder i
skog der overhøydetrærne er eldre
enn 100 år og der bestandet har en
ujevn og glissen struktur. Slike skogforhold er nokså vanlig i fjellskog.
Materialet er hentet fra prøveflater
på fire ulike steder mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen i kommunene Sør-Fron, Ringebu og Øyer
fra 700 til 900 moh. Undersøkelsen
stammer fra et begrenset geografisk
område, og studien bør utvides
til andre områder med fjellskog
av gran, heter det i rapporten fra
Skog og landskap.

Velger skog i ungdomsskolen
Støren Ungdomsskole i Sør-Trøndelag tilbyr som første skole i fylket
skogbruk som valgfag i 10. klasse.
Sju dager med praksis og opplæring
fra Aktiv Skogbruk-instruktør er
fordelt over skoleåret. Håndtering
av motorsag, planting, riktig bruk
av kroppen og kjøring med hogstmaskinsimulator er noe av det de
skal igjennom.
Midtre Gauldal kommune har søkt
fylket om støtte til valgfaget, og
håper det kan bli et fast tilbud. 15
elever får plass i faget.

Forskere i Bologna i Italia har fått
lovende resultater med å omdanne
Tradisjonell høydebonitering i
tre til beinproteser. Så langt er det
Kilde: Trønderbladet.
bare en flokk sauer som tar skrittene gammel, glissen fjellskog av gran
kan
gi
en
underbonitering
på
over
inn i framtida på moderne trebein.
4 m. De betyr at den bonitet som
Men sauene har et forsprang til
menneskelig bruk av proteser lagd
av stål eller keramikk. Metoden
med å omdanne tre til knokler som
Ledende leverandør av
leverandør av
er nesten identisk Ledende
menneskelig
sagbruksmaskiner !
beinvev kan bli tattsagbruksmaskiner
i bruk om bare !
noen få år.

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

Enkelt forklart blir treet tilført karbon og kalsium i en kompleks kjemisk prosess, der treverket ved
hjelp av en fosfatoppløsning blir
Telf. 62821555
Fax. 62821550
utsatt for høyt trykk
og varme.
e-post: info@se-saws.no
Omdanningen tar ca 10
dager.
www.se-saws.no
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Telf. 62 82 15 55
Ledende
Fax.
62 82 15leverandør
50
e-post:
info@se-saws.no !
sagbruksmaskiner
www.se-saws.no
Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

Forum for norske bygdesager

av

Bygdesagenes leverandørguide
Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

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

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00 Fax: 62 58 25 59
Mob.: 911 83 655
www.teroteknisk.no

TeroTeknisk Service as

Gunnestadveien 6, 3140 Borgheim
Tlf.: 33 38 20 00 - Mob.: 900 82 044

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no
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Lieds Verktøy
AS
�
���������
Tlf. 450 39 404 • www.miljosaga.no

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

- En stokklengde
foran

Kjøsnes Maskin
Arn Olav Kjøsnes
7580 Selbu
Tlf.: 915 97 357
Fax: 73 81 60 49
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SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svendsen
Reistad-Senteret
3425 REISTAD
Tlf.: 952 37 460
Fax: 32 84 23 31

Telf. 62 82 15 55 • Fax. 62 82 15 50
e-post: info@se-saws.no • www.se-saws.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

Isvik, 5574 Skjold
Telf. 992 64 050 • e-post: post@dagslandmiljo.no
www.dagslandmiljo.no

www.sag.no
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