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Norsk Bygdesagforening vart stifta 
i 1987. Foreninga har 215 medlemmer 
pr. desember 2019. Medlemskontigenten 
er gradert etter lønnsutgifter: 
Under 500.000 =     2 925 pr. år. 
Mellom 500.000 og 1 mill. = 3 750 pr. år. 
Over 1 mill. =   5 250 pr. år.
Fyrste medlemsår gir vi 50% rabatt. 
Det er også høve å tinge interesse-
medlemsskap til kr. 950,- (Dette inkl. 
Informasjon og medlemsblad).

ADMINISTRASJON
Inger-Marie Svingeset,
dagleg leiar
Tlf. 918 86 113
admin@sag.no
www.sag.no

Ragnhild Lunde,
prosjektmedarbeider
Tlf. 918 86 113
ragnhild@sag.no

STYRET
Arne Høye, 
styreleiar
Murtestean 37,
4534 Marnardal
Tlf. 922 93 924
leder@sag.no

Rune Skjørestad,
styremedlem
Pb. 39, 4395 Hommersåk
Tlf. 907 99 053
riska.sagbruk@lyse.net

Håvard Sunnset,
styremedlem
Sunnset, 7212 Korsvegen
Tlf. 924 57 666
haavard@sunnset.no

Ole Jegleim,
styremedlem
Rotneimvegen 685,
3550 Gol
Tlf. 908 29 766
jegleim@online.no

Kjartan Bergsvåg,
styremedlem
Fennavegen 15, 5709 Voss
Tlf . 906 42 168
kbergsva@online.no

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud,
Degernes, tlf. 906 54 395

Akershus
Roar Sørgård, Hurdal, tlf. 909 96 273

Hedmark
Ivar Grøndahl, Løten, tlf. 62 59 00 05

Oppland
Per Arne Jostad, Snertingdal,
tlf. 61 18 14 15

Buskerud
Øyvind Wiger,
Vikersund, tlf. 416 42 731

Vestfold
Runar Bekkeseth,
Holmestrand, til. 33 05 16 12
 
Telemark
Asbjørn Roheim,
Bø i Telemark, tlf. 35 95 45 79

Agder
Jens Kristian Berglund, 
Mosby, tlf. 450 39 404

Rogaland
Åsmund Bakka,
Suldalsosen, tlf. 905 23 907

Hordaland
Pål Solberg, Lonevåg, tlf. 952 11 103

Sogn og Fjordane
Jan Arild Vatnelid,
Straumsnes, tlf. 976 64 048

Møre og Romsdal
Herman Hervåg,
Sykkylven, tlf. 994 63 539

Sør-Trøndelag
Håvard Sunnset,
Korsvegen, tlf. 924 57 666

Nord-Trøndelag
Ottar Staberg, Utøy, tlf. 959 31 179

Nordland
Øystein Lyngmo,
Laukvik, tlf. 997 31 591

Troms
Arild Kulseng-Hansen,
Harstad, tlf. 947 89 350

Finnmark
Helge Molvig,
Vadsø, tlf. 454 72 526

Sagbladet er eit medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening og blir 
utgjeve med 3 nummer i 2020. 
Bladabonnement kostar kr 600 pr. år. 
For fleire abonnement til same 
adressat betales kr 300 pr. år/blad. 
Medlemsbladet er inkludert i med-
lemskontingenten. Ta kontakt med 
redaktør om du ønskjer abonnement 
eller evt. medlemskap i foreininga.  
Opplag 400.

Redaksjonen avslutta: 

Ansvarleg redaktør:
Inger-Marie Svingeset
Tlf.: 918 86 113
e-post: admin@sag.no

Designmal, trykk og lay-out:
Forglemmegei Reklamebyrå, 
Brugata 1, 2500 Tynset
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Frå redaktørkrakken

Då er omsider vårt fyrste medlems-
blad i 2020 ute blant medlem-
mane. Eit spesielt år for oss i denne 
organisasjonen også sjølvsagt. 

Covid-19 har påverka Norsk Byg-
desagforening både som organisa-
sjon, men også medlemsbedriftene. 
I samband med fagdagen vår i 
Trondheim hadde vi planlagt eit 
spenstig program der Landbruks-
bygg i tre var tema. Denne måtte 
vi avlyse og vi har valt å legge eit par 
artiklar om temaet inn i dette bladet.  

Marknaden for landbruksbygg i 
tre ser ut til å «ta av» og vi vil 
følgje med framover og håpe vi 
kan få til liknande konferanse når 
tidene normaliserer seg, nettopp 
for kunnskap og for å profilere våre 
medlemsbedrifter i marknaden. 

Vi har også valt å skrive litt om 
korleis nokon bedrifter har fått 
erfart korleis situasjonen har vore 
gjennom denne pandemien og 
korleis den har påverka bedriftene. 
Covid-19 kom brått og snudde 
kvardagen vår på hovudet, men 
bygdesagene ser ut til å ha klart 
seg bra, heldigvis. Fleire melder 
om auka etterspørsel fordi folk har 
gjennomført rehabilitering, leg-
ging av terasse, bygd på huset, 
spikra paviljonger osv. i den tida 
dei f.eks. har vore permittert. 

Koronasituasjonen har også ført 
til at dei som har måtte redusere 
produksjonen då hatt tid til å 
planlegge framtidige bedriftsutvi-
klingsprosjekt og drive med pro-
duktutvikling. Så det er positive 
ting med situasjonen også, sjølv 

om det har vore krevjande tider. 
Her på kontoret har vi også måtte 
endre til nye arbeidsmåtar og 
kommunikasjonsmåtar. Vi har 
delteke i langt fleire prosessar enn 
tidlegare, då vi har kunne delta i 
møter digitalt og ikkje vore fysisk 
tilstades. For ein liten organisasjon 
med stram økonomi er det svært 
ressurskrevjande å delta i fysiske 
møter i ulike delar av landet, så vi 
opplever også noko positivt med 
situasjonen.  

Digitalisering er høgakutelt tema 
og nye løysingar og produkt kjem 
i rekordfart.  Her gjeld det å følgje 
med og ta i bruk løysingar som 
effektiviserer og kjem til nytte. 

Ha ein flott sommar!
Inger-Marie

Gode sagvenner!
SOLIDARITET I CORONA 
TIDER

Høvelen går for fult. Vi er hel-
dige, veldig heldige. Hos oss 
merkes foreløpig ikke ringvirk-
ningene av coronapandemien.
Har vi et ansvar for de som ikke 
er så heldige? 

Her hadde jeg tenkt å komme 
med noen vektige ord men det 
stoppet liksom opp. Hva i all 
verden kan vi som enkeltmen-
nesker gjøre for de som har det 
vanskelig?  De som faller mel-
lom de derre  «to stolene». «Nei, 
tiltakene gjelder ikke deg» eller 
«du har ikke tjent nok i år til å 
oppfylle kravene for midler». 

Norge er jo verdens beste land å 
ha det vanskelig i, men likevel 
strir vi med å fordele godene sånn 
noenlunde likt.

For å ta NBF, så varer  ikke re-
servene så veldig lenge fremover.  
Vi prøver å få flere medlemmer 
men det går heller litt trått og 
idèmyldringen på årsmøter og 
samlinger har stilnet litt. 

Hva kan vi bidra med? Foreninga 
lever jo av at medlemmer deltar 
på kurs- turer- fagsamlinger- og 
andre aktiviteter og prosjekter 
samt kontingent. 
  
Så kjære medlemmer:
Delta på vår  arrangemangenter! 

Inviter med noen! Kanskje opple-
ver de at dette var kjempeinteres-
sant og blir medlem  i foreninga.   
 Med dette styrker dere økono-
mien og vi klarer å opprettholde 
et sekreteriat med daglig leder.  

En lei sak til slutt....
I et intervju i Byggmesteren 
03.20 ble jeg referert  under et 
av bildene: «Du kan ikke bestille 
en pakke med kjerneved fra noen 
andre enn oss.»  Dette er selvføl-
gelig feil. Jeg beklager at jeg ikke 
fikk rettet dette under korrektur-
lesingen. Vi vet jo at det blir solgt 
god kjerneved fra alle dere som 
driver med kjerneved. Så håper 
jeg at intervjuet kan føre til et 
større marked for alle.

Helsing Inger Marie Svingeset

Hilsen Arne
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En fantastisk forsommerkveld 
samlet om lag 60 personer seg 
på Nord-Audnedal sagbruk. Jeg 
er helt overveldet. På forhånd 
hadde jeg tenkt at «20 er få, 
30 er mange», sier Arne Birger 
Birkeland.

Tekst og foto: Christian Espegren, 
Skogselskapet i Agder.

Målet med samlingen er å få inn 
nye mennesker med kapital og vilje 
til å videreføring av sagbruket. I sitt 
72. år, og med to kunstige bein, kan 
ikke Arne Birger Birkeland lenger 
drive Nord-Audnedal Bruk. Han 
har drevet og jobbet på saga i over 
50 år. Nord-Audnedal sagbruk har 
vært i familien siden 1946, far star-
tet her like etter krigen. Da var det 
en knottfabrikk; bensin var fortsatt 
rasjonert, forteller Magnus Birkeland 
som i dag også er eier av saga. Arne 
Birger har sagt seg villig til å bidra 
i driften i en overgangsfase, og brø-
drene hans Per og Magnus kan også 
være aktuelle som deleiere. Men noe 
familiefirma kan det ikke bli lenger, 
forklarer han. I dag jobber 3 mann 
på saga, men på det meste var det de 
6 -7 ansatte som skar 6000 m3 årlig.

Viktigheten av lokal verdiskaping, 
levende bygder og lokale arbeids-
plasser ble ettertrykkelig satt på 
dagsorden.  – Vi kan ikke miste flere 
lokale arbeidsplasser og dermed bli 
pendlere alle mann, sa Arne Birger.

Mye kompetanse samlet
Bland de fremmøtte var mye erfaring 
og kompetanse og sentrale bransje-
folk samlet på Nord-Audnedal Bruk 
denne kvelden. For å nevne noen: 
Ordfører i den nylige sammenslåtte 
kommunen Lyngdal Jan Kristensen 
åpnet samlingen, han kunne fortelle 
at han også har kjøpt sag.

 

Tid for generasjonsskifte og fokus på rekruttering
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Tid for generasjonsskifte og fokus på rekruttering www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre

Jan Petter Gysland, som er i ferd 
med å etablere sagbruk i Hægebo-
stad og har planer om å skjære mel-
lom tusen og to tusen kubikkmeter 
eik i løpet av et år, Trond Hamran 
fra kjøkkenleverandøren Hamran 
Snekkerverksted i Hægebostad, Kåre 
Haugaas fra Skogselskapet, Per Bir-
keland fra Marnar Bruk i Marnardal 
i Lindesnes kommune og Byglands-
fjord Sag i Bygland kommune (bror 
til Arne Birger Birkeland), John 
Anker Telhaug fra Eikås Sagbruk i 
Eiken, Hægebostad kommune,  Inn-
ovasjon Norge ved Roar Flatland og 
fylkesmannen ved Reidar Tveiten.

Lauvtre
Lauvtre har fått ny aktualitet, og 
ikke minst etter at Øydna Sagbruk 
sluttet å skjære, kan ressursen åpen-
bart utnyttes bedre.

– Det gjelder å få opp kunnska-
pen og fokusere på gode kvaliteter. 
Dagens skogsdrift dreier seg om 
effektivitet, kostnader og kubikk; all 
indrefileten i skauen blir glemt og 
går rett i flishoggeren, fremholder 
Kåre Haugaas fra Skogselskapet. 
Skogselskapet i Agder har startet 
ett prosjekt for å øke interessen og 
verdiskapingen av lauvtre, fra stubbe 
til ferdig produkt.

Jan Petter Gysland er en av dem som 
satser på lauv, etablerer sagbruk i 
Hægebostad og tar sikte på å skjære 
mellom tusen og to tusen kubikk-
meter eik per år. 

Hamran snekkerverksted er i dag ett 
flott eksempel på hvordan lauv kan 
foredles til produkter som får inter-
nasjonal oppmerksomhet.
Så nærmer klokka seg åtte, og fra 
Vigeland triller enn tungt lastet piz-
zabil inn, og praten går om tømmer 
og andre emner.
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SELGES:
Kjerrat og Cambio barkemaskin 66 (30 KW)
Nye bandsagblad i ulike lengder med tannavstand 40 mm

Meir info og pris ta kontakt med:
Vidar Fosslien. Box 5
3071 Sande i Vestfold

Mob: 90867533

Kundene tyr til Roar Sørgård 
både når det gjelder spesial-
trelast og leieskjæring. Fleksi-
biliteten og arbeidsgleden med 
et mobilt sagbruk er stor.

Tekst og foto: 
Roar Ree Kirkevold i Magasinet Skog

Det begynte nærmest ved en tilfel-
dighet i 1998. Bonde Roar Sørgård 
hogg manuelt for Viken Skog, og 
som vanlig var han til stede på årets 
«kappedag» i Hurdal hvor skog-
samvirket gikk gjennom siste nytt i 
aptering, altså hvordan treet skulle 
kappes for å få maksimal utnyttelse. 
Det året ble det demonstrert skjæ-
ring med mobilt sagbruk.
– Jeg tenkte med en gang at det må 
være noe for meg, og raskt tok jeg 
kontakt med en kamerat som hadde 
en større Wood-Mizersag, fortel-
ler han. Allerede året etter hadde 
Sørgård skaffet seg sin egen mobile 
sag, og etter kun én annonse og litt 
omtale, dukket kundene opp. 
Selv om Sørgård alltid har hatt 
fast jobb ved siden av skjæringen, 
blant annet 20 år i Tollvesenet og 
nå som selvstendig snekker, er det 
skjæringen som har blitt den største 
interessen. 

Proffsag
Skjæringen øker raskt i omfang, og 
nå bruker Sørgård den fjerde saga 

si. Hvert femte år bytter han selv 
om den forrige saga langt fra er 
utslitt. Sagene har blitt større og 
større, og nå har han den største 
mobile Wood-Mizermodellen med 
omtrent det du kan få av ekstraut-
styr og hydraulikk. 
– Skjæring skal være moro, så jeg 
investerer i utstyr som gjør at jeg 
blir mer effektiv uten å slite meg 
helt ut. For eksempel koster fjern-
kontrollen 40 000 kroner, men den 
gjør at du slipper å gå langsmed 
stokken hele tiden, sier han, og sik-
ter over den store granstokken som 
snart skal bli både kledningsbord, 
reisverk og en stor ti ganger ti tom-
mers boks. Roar Sørgård forklarer at 
det tar en drøy sesong å skaffe 

seg erfaring og oversikt, for selv om 
saga er grei å betjene, så skal stok-
ken utnyttes til fulle. 
Det fine med skjæring av eget tøm-
mer er at du også kan lage produk-
ter av praktisk talt alle ressursene. 
Sørgård selger for eksempel ganske 
mye av det peneste avkappet med 
bark på, bakhon, til skigarder. 

Sesong
Sørgård huker saga bak på den store 
personbilen, og så bærer det av sted 
til kundene. Etter maks et kvarters 
rigging, er alt klart til skjæring.  
– Saging er sesongarbeid, slår han 
fast, selv om sesongen nå strekker 
seg helt fra mars til november. 
Bøndene hogg i skogen om vinte-
ren, og de trakk stokkene ut med 
traktor og vinsj. Selv med stabil 
hurdalvinter, ble det mye filing et-
ter sagtennenes møte med grus og 
annet lite egnet materiale. Nå har 
de fleste tømmerhengere, og Sør-
gård har kjøpt barkfres som fjerner 
en stripe bark før bladet kommer. 
– Det at jeg kommer ut til skogei-
erne og skjærer mindre partier, gjør 
at fine ressurser reddes fra vedhau-
gen, sier han. 

Mobile sagbruk i skuddet

Roar Sørgård driver mobilsag som deltidsgeskjeft og trives veldig godt med det.
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Spesialtrelast
Hver vinter hogger han rundt hun-
dre kubikkmeter i egen skog. Av 
det tømmeret skjærer han forskjel-
lig trelast. Det meste blir spesial-
størrelser, for folk blir henvist hit 
fra byggevarehusene når de ikke 
finner det de ønsker, og det er gan-
ske ofte.  Hos Sørgård går målene 
i tommer, og han leverer brede 
kledningsbord, enda lengre bord til 
vindskier, villmarkspanel og opptil 
ti ganger ti tommer boks. Pluss 
laftetømmer, da. Folkes behov er 
ganske ulike. 
– Etter alle årene, vet jeg ganske 
mye om hva folk etterspør, sier han. 

Han skjærer ikke frosset tømmer, 
aller helst vil han hogge om vinte-
ren, og skjære ferskt tømmer utover 
våren. Alt tørkes naturlig i sirlige 
stabler med én-tommers slisser 
mellom. Tommelfingerregelen er at 
fersk trelast tørker én tomme per år, 
men bruken avgjør hvor tørr trelas-
ten skal være. 

Bakgutten
Det beste er å være to når man 
skjærer. En står for skjæringen, og 
en annen fjerner det som er ferdig 
skåret. Sørgård tar betalt per time, 
så det gjelder å holde sagbladet i 
stokken så effektivt som mulig. 
Hjelpemannen kalles «bakgutt». 
Selv om snart alle gårdssagene er 
lagt ned, så henger de gamle beteg-
nelsene ved. «Bakhon», «vannkant» 
og «bakgutt» inngår i det opplagte 
ordforrådet i disse kretsene. 

– Jeg skjærer mye for folk som selv 
har et enkelt mobilsagbruk stående. 
Når de skal skjære litt større meng-
der, så vil de kjøpe tjenesten, og 
heller være med som bakgutt selv, 
forteller Sørgård.  

Velg riktig sag
Daglig leder i Wood-Mizer Norge, 
Tor Bakken Flaathe, kjenner Roar 
Sørgård godt. 
– Det er en klar trend at folk vil ha 
en sag for å utnytte egne småskala-
ressurser, eller for å 
skaffe seg en spen-
nende deltidsjobb 
som tidligpensjo-
nist, forteller han. 
Det første du må 
ta stilling til, er 
om du skal ha ei 
båndsag eller ei 
sirkelsag, og om 
saga skal stå fast el-
ler være mobil. 
Så må du finne 
ut om du skal 
ha elektrisk eller 
dieseldrevet motor. 
Elektrisk gir større 
ytelse, er stillere 
og krever mindre 
vedlikehold, men 
diesel er selvsagt 
eneste alternativ 
hvis du skal ut i 

skogen å skjære. Ifølge Flaathe 
velger stadig flere båndsager. De 
skjærer 20 prosent tynnere med de 
fordelene det medfører. En pakke 
med 10 blader koster rundt 3 000 

Bygdemartn
Premultini Båndsagbruk til salgs

Komplett med inntransport av tømmer:

 matebord – kjærrat – stokkmater 

stokkvogn – båndsag – transportør 

for hon – planketransportør med 

10 sorteringslommer PLS styrt

Flistransportører.

Har også JaJod råkløyve stor 

type for 950 mm sirkelblad.

Saga er fortsatt i bruk

Spørsmål kan rettes til 
Jan Olav Haugestad
Tlf: +47 975 83 180

post@haugestadsag.com

- Det er mange som investerer i mindre sagbruk for å kunne drive med foredling 
i mindre skala, forteller Tor Bakken Flaathe fra leverandøren Wood Mizer.
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kroner, og du må file og vigge etter 
to-tre timers effektiv skjæring. Du 
kan sende bladene inn, eller file og 

vigge selv. Etter seks-syv omganger 
er bladet normalt utslitt.– Jeg vil ha 
skarpe, gode blad hele tiden, og jeg 

har med tre til en normal arbeids-
dag, forteller Sørgård. Han har ut-
styr for å fine og vigge selv. Flaathe 
er enig. Mange sliter med dårlige 
blad for lenge. Alle som vurderer 
egen sag, må finne ut hvor stort de 
skal drive. Jo større, jo mer kost-
bart, men også mer lettvint. Det 
finnes nye sager for hobby eller 
profesjonell bruk. Prisener fra femti 
tusen til godt over en halv million 
kroner. – Finn også ut hvor mye ek-
strautstyr du behøver. Vil du sjaue 
manuelt, eller la hydraulikk gjøre 
jobben? Min jobb er ofte å hjelpe 
folk til å få en riktig sagløsning for 
dem, sier Flaathe. 
I denne bransjen kan du kjøpe nes-
ten hva det skal være. 

– Jeg har ikke kjøpt min siste sag, 
nei, sier Roar, og forteller om artige 
oppdrag, og om da han reiste langt 
kun for å skjære plank av ett eneste 
tuntre. 

Roars tips når du skal bestille 
leieskjæring:
Ikke selg det beste tømmeret, og 
skjær det dårligste selv. Godt tøm-
mer gir god trelast. 
Avtal tidspunkt og ikke minst plass 
i god tid. Har du et dekar god flat 
plass, så blir det mye mer effektivt. 
Hogg om vinteren og skjær tidlig 
vår. Ha oversikt over hva du behø-
ver. To kubikkmeter tømmer gir 
normalt én kubikkmeter trelast. 
Skaff «bakgutt». Enden deg selv 
eller en person som ikke er redd for 
å bli svett. 

”Det er en klar trend at folk vil 
ha en sag for å utnytte egne små-
skalaressurser, eller for å skaffe 
seg en spennende deltidsjobb som 
tidligpensjonist”. 

Sitat av Tor Bakken Flaathe.

- Det at jeg kommer ut til skogeierne og skjærer mindre partier, gjør at fine ressurser 
reddes fra vedhaugen, forteller Roar Sørgård engasjert.

- Skjæring skal være moro, så jeg investerer i utstyr som gjør at jeg blir mer effektiv 
uten å slite meg helt ut, smiler Roar Sørgård.
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Agders største trefjøs
I Evje i Agder ligger et splitter 
nytt fjøs som glir vakkert inn i 
kulturlandskapet. I motsetning 
til de fleste andre fjøs i Norge, 
som ofte er bygd i stål og 
betong, er dette fjøset bygget 
i tre. En voksende trend, håper 
Innovasjon Norge. 

Utenfor det nye fjøset i Evje står 
Terje Birkeland og Elin Fjellheim. 
Fjøseierne har den siste tiden hatt 
mange besøkende som ønsker å se 
det nye bygget - et 1800 kvadrat-
meter stort fjøs fylt med fornøyde kyr.

– Vi ønsket ikke et fjøs med indu-
strielt preg, forteller Terje Birke-
land og Elin Fjellheim.

På innsiden kjenner man på den 
store romfølelsen. Det er 12 meter 
opp til taket og enda lenger fra den 
ene enden av fjøset til den andre 
enden, der blant andre kua Petra 

Motiverer bønder til å bygge i tre
I 2020, 2021 og 2022 innføres en 
ordning med ekstra tilskudd for bygg
i tre for tradisjonelle landbruks-
produksjoner. Formålet med ordningen 
er å stimulere til valg av klima- og 
miljøvennlige byggematerialer. 
Ordningen gjelder nytt areal i form 
av tilbygg eller nybygg. Tre må være 
hovedmateriale i vegg og takkonstruk-
sjoner. Kilde: Innovasjon Norge

– I fjøset er det brukt 800 kubikk 
tømmer, som binder rundt 600 tonn 
CO2.

Mikal Nordbø, Riska Sagbruk

Tenk Tre er et 
felles bransjeini-
tiativ fra skog- og 
trenæringen i 
Norge. Sammen 
ønsker vi å vise 
hvordan skog og 
tre kan bidra i 
klimakampen.

1800 kvadratmeter fjøs, her kan man kjenne på den store romfølelsen med 12 meter 
under taket.

Terje Birkeland og Elin fjellheim har blitt motivert av blant annet tilskuddss-
ordning frå Innovasjon Norge, til å velge tre som byggemateriale.
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rusler fredelig rundt i løsdrifts-
fjøset. Elin åpner opp porten til 
kuene. Flekken og Klara er blant 
favorittene, som lar seg klappe og 
fotografere.

Motiverende tilskudd
Flere bønder har de siste årene fått 
øynene opp for bruk av tre i bygg 
og de gunstige effektene det har 
på både klimaet og menneskene og 
dyrene som bruker byggene. Det 
hjelper også at bøndene får ekstra 
tilskudd når de velger å bygge i tre. 

– I tillegg til gode finansierings-
ordninger for leverandørene, kan 
bonden nå motta ekstra tilskudd til 
oppføring av tilbygg eller nybygg 
i tre, sier seniorrådgiver for bioba-
serte næringer i Innovasjon Norge, 
Krister Moen. 

Elin og Terje har investert 10 mil-
lioner i det nye fjøset sitt, hvorav 2 
millioner er BU-midler fra Innova-
sjon Norge, som gir ekstra tilskudd 
til landbruksbygg i tre fram til 
2022. Bakgrunnen for det motive-
rende tilskuddet, er klima-
gevinsten. 

Godt for klima, helse og miljø
Fagkoordinator Per Olav Skjølberg 
fra Norsk Landbruksrådgivning har 
siden slutten av 80-tallet jobbet 
med landbruksbygg.
– Da jeg begynte med landbruks-
rådgivning, var anbefalingen å 
bygge i tre. Så kom stål og betong, 
og nå er vi tilbake til tre. Tre er 
godt for klima, helse og miljø. Det 
er godt for lokalt næringsliv. Land-
bruket har forpliktet seg til å redu-
sere klimagassene. Bygger vi norske 
driftsbygningene i tre, binder vi 
400 000 tonn CO2per år. Det er 
lavhengende frukt, sier Skjølberg.

Binder hundrevis tonn CO2

Elin og Terjes fjøs er bygd i 
slepplaft fra Riska Sagbruk i 
Sandnes i Rogaland, som foredler 
7000 kubikk tømmer fra Agder og 
Telemark årlig. 

– Vi har et patentert laftesystem. 
Materialet er 100 prosent furu 
kjerneved i alt som eksponeres for 
sol, vind og fukt. Driftsbygninger 
i massivtre er, i tillegg til de andre 
gode effektene av trebruk, fine å 
se på i kulturlandskapet, forteller 
Mikal Nordbø i Riska Sagbruk. 

I fjøset til Elin og Terje er det brukt 
800 kubikk tømmer, og Nordbø 
forteller at bygget binder rundt 
600 tonn CO2. 

Også fjøseierne er godt
fornøyde med materialvalget 
for det nye bygget
– Det er en veldig rolig stemning 
i fjøset uten stål og betong. Vi er 
også opptatt av å være mye sammen 
med dyrene. Kontakt er viktig. Vi 
har skrape som fjerner møkk, men 
ellers ingen automatiske løsnin-
ger. Det var et bevisst valg at vi 
vil bruke tid i fjøset og være mye 
sammen med dyrene, sier Elin.

Nytt liv i nytt fjøs
I det nye fjøset skal 56 kalver 
komme til verden omgitt av lafte-

tømmer fra skogene i Agder. I den 
ene enden av fjøset skal det bygges 
et kontrollrom, der dyrepasserne 
kan følge med på kalvingen fra høy-
den med god utsikt over dyrene. 

Elin og Terje er svært fornøyde med 
det nye fjøset sitt, og ønsker stadig 
nye gjester velkommen for en titt. 

– Det er veldig gøy at folk er så 
interessert i fjøset og at det vi har 
gjort kan inspirere andre. Nå satser 
vi mer på matproduksjon fordi 
gården har et stort nok grassareal til 
fôring av flere dyr, avslutter fjøs-
eierne. 
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Tekst: Line Venn, Norsk Skogbruk for WoodWorks! 

Bærekraftig og lokalprodusert 
– Hvordan nå fram?

Har du kontroll på 
HMS - arbeidet?
Vi har systemet du treng 

for å kome i gang

• Enkelt i bruk og praktisk 
tilpassa sagbruk

• Systemet er utabeidd i 
samarbeid med Arbeidstilsynet

• Pris: 3000,- + mva
 

Ta kontakt på admin@sag.no 
eller mob: 918 86 113

Små og mellomstore trebe-
drifter (SMB) i Trøndelag får 
ikke alltid levere produkter 
og materialer til aktuelle 
byggeprosjekter i egen region. 
Hvordan kan de komme mer 
på markedet?

Det prøver WoodWorks! i samar-
beid med Kystskogbruket å finne ut 
av gjennom et prosjekt om digitali-
sering og markedstilgang for disse 
bedriftene.

Påvirkerne og beslutnings-
takerne
Kristin Støren Wigum, Prosjektle-
der for FoU, Innovasjon og trebruk, 
i Kystskogbruket og Aina Reppe, 
daglig leder, Næringsforeninga i 
Trondheimsregionen gjennomfø-
rer nå forprosjektet i samspill med 
WoodWorks! De startet med å in-
tervjue arkitektkontorer i regionen 
for å kartlegge situasjonen. Målet 
var å finne ut hvem som er de reelle 
påvirkerne og beslutningstakerne, 
hvordan prosessen for materialvalg 
foregår, slik at det kan bli lettere å 
passe SMBs inn i systemet og der-
med sikre større markedstilgang. 
Prosjektet med noen smakebiter av 
resultater så langt ble presentert på 
WoodWorks!s webinarserie i mai.

Stor variasjon
Både oppdragsgivere, entreprenører 
og arkitekter er med og beslut-
ter materialtyper i et bygg, men 
på ulike stadier i prosessen – helt 
fra visjon, via planlegging, skisser, 
detaljering, prising, prosjektering 
og utføring. Byggherre kan for 
eksempel ha en visjon om å bruke 
bærekraftige og lokalproduserte 
materialer. Da er det selvsagt lettere 
å få inn tre som materiale fra lokale 
små og mellomstore bedrifter. 

Entreprenører har stor innflytelse 
underveis ut fra egne avtaler med 
leverandører og hva de er kjent med 
å bruke av materialer. Ellers har ar-
kitektene relativt stor innflytelse på 
materialvalg gjennom planlegging, 
skisser og detaljering, og mange 
arkitekter er positive til lokalpro-
dusert tremateriale. Medbestem-
melsesgraden varierer veldig fra 
prosjekt til prosjekt, viser resulta-
tene av intervjurunden.

Innovative og private 
prosjekter
– Intervjuer med arkitektkontorer 
viser at det er lettest å få inn lokalt 
trevirke i mer eksperimentelle 
prosjekter med konseptutvikling og 

Moduler: Tidsnød førte til bruk av tremoduler i Kyvannet barnehage som til og med vant bygge-
skikkpris i 2012. Trenden er imidlertid at det ofte ikke er så lett å nå fram med trebruk i offentlige 
bygg. Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS.
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innovative bygg. Da viser det seg at 
tre ofte vinner fram. Noen arkitekt-
kontorer stiller dessuten krav om 
å være med i prosjektet fra begyn-
nelse til slutt. Da har de innflytelse 
på beslutningene i hvert ledd i 
prosessen helt fra planlegging til 
ferdigstilling, og kan lettere velge 
kortreist tre hvis de ønsker det. Det 
er mer vanlig i private prosjekter, 
forteller Reppe. 

Vanskeligst skal det vise seg å 
være å nå fram i offentlige anbud, 
forteller arkitektkontorene. – For 
det første er det stor konkurranse 
blant arkitektene for å få anbu-
det og når man først har fått det 
har man sjelden innflytelse under 
hele prosessen, slik man kan ha i 
private prosjekter. Det gir mindre 
innflytelse på materialvalget med 
mindre bærekraftig og kortreist 
inngår i oppdragsgivers visjon. Da 
vinner oftere lokale treleverandø-
rer fram, forklarer Reppe. Men det 
fins unntak som bekrefter regelen. 
– Tilfeldigheter kan også føre til 
uventet materialbruk. For eksempel 
førte tidsnød til bruk av tremoduler 
i Kyvannet barnehage som til og 
med vant byggeskikkpris i 2012, 
legger hun til. Moduler er også et 
svært aktuelt produkt med stort 
potensial, opplever de to.

Mer kontakt
Undersøkelsen viser imidlertid at 
stadig flere er bevisste på mate-
rialenes bærekraft og opprinnelse 
gjennom ideer fra internett, stu-
dieturer og prosjekter, kan de to 
damene fortelle. – Men SMBs må 
også jobbe for å bli kjent med en-
treprenører og arkitekter, for å øke 
kompetansen om materialvalg hos 
beslutningstakerne. Arkitekter kan 
fort fremsnakke en ny leverandør 
hvis produkt og pris er bra. Og de 

vil gjerne at bedriftene kommer på 
døra, og viser fram hva de kan lage 
og levere, forteller Wigum fra in-
tervjuene. – Arkitektene på sin side 
forteller at de er redde for å «plage» 
bedriftene, og ikke vil utnytte dem, 
eller gi falske forhåpninger ved å ta 
kontakt. Dermed leter de mye på 
nettet. Da blir digital markedsfø-
ring og synliggjøring viktig, fortel-
ler hun videre.

Mot et hovedprosjekt
En oppfølging av prosjektet blir å 
gjennomføre en undersøkelse hos 
Trondhjems Arkitektforening for 
å finne tydeligere trender og grup-
peringer med hensikt å se hvor 
SMB´ene kan sette inn støtet. – Vi 
ønsker også å kartlegge hvor mye 
materialenes opprinnelse synes å 

bety, legger Wigum til. Videre vil 
de to intervjue et utvalg små og 
mellomstore bedrifter for å kart-
legge den reelle markedstilgangen 
de har og hva som påvirker denne. 
– Da får vi grunnlag for å skjønne 
hvordan de kan innta nye markeder, 
tror de to. 

– I et hovedprosjekt kan vi da se 
på entreprenørenes rolle for valg og 
relasjon, hva som kan være gode 
møteplasser mellom beslutnings-
takere og trebedriftene, hvilken 
rolle SMBs kan få i rehabilitering 
av bygg og hva som er felles utfor-
dringer for de små og mellomstore 
bedriftene for å oppnå utvidet mar-
kedstilgang, avslutter Reppe – klar 
for fortsettelsen. Forprosjektet skal 
være ferdigstilt i september.

Forprosjekt: Kristin Støren Wigum, Prosjektleder for FoU, Innovasjon og trebruk, i Kystskogbru-
ket og Aina Reppe, daglig leder, Næringsforeninga i Trondheimsregionen har styrt forprosjektet i 
samspill med WoodWorks!. Målet er å finne ut hvordan små og mellomstore bedrifter kan få økt 
markedstilgang på byggeprosjekter, gjerne gjennom digitalisering. Her er de på bedriftsbesøk hos 
Snekkeriet Verdal AS og daglig leder Atle Aune. Foto: Kristin Støren Wigum.
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Pressemelding fra Treteknisk

Vinneren av prisen Årets tre-
byggeri 2019 er næringsbygget 
Finansparken som er det nye 
hovedkvarteret til SR Bank i 
Stavanger. 

Prisen ble delt ut på DOGA 24 juni. 
Prosjektet har utfordret alle de invol-
verte aktørene til å bidra med utvikling 
og nytenking. Bygget totalt på snaue 
23.000 kvm og har 7 etasjer med 
trekonstruksjoner over bakken. Bygget er 
basert på et industrialisert byggesystem 
med limtre og massivtre samt spesialtil-
passede dragere i limtre av bøk. Prosjek-
tet viser til fulle hvilke arkitektoniske 
og tekniske muligheter bruk av tre gir.

Prosjektet er det største trebaserte 
næringsbygget som er realisert i 
Norge. Prosjektet viser gjennom 
innovative løsninger at det lar seg 
gjøre å bygge næringsbygg med 
fremragende arkitektur og høye 
miljøambisjoner. Miljøløsningene 
omfatter lavt energiforbruk, grønne 
tak, energibrønner, bruk av forny-
bare materialer og lavt klimagassut-
slipp. Bygget blir også et BREEAM 
Outstanding prosjekt.

Treteknisk og TreFokus i samarbeid 
med Byggeindustrien skulle etter 
planen dele ut prisen Årets Trebyg-
geri 2019 under Byggedagene. På 
grunn av korona ble Byggedagene 
avlyst og Årets Trebyggeri og Årets 
Bygg og Anlegg ble derfor delt ut 
på en komprimert utgave av Byg-
gedagene. Årets Trebyggeri 2019 
gjelder byggeri realisert/sluttført i 
løpet av 2019. Prisen kan deles ut 
til ulike typer byggeri med utstrakt 
trebruk som f.eks. boliger, sko-
ler, næringsbygg, landbruksbygg, 
høyspentmaster, broer eller andre 
konstruksjoner. Juryen har gått 

gjennom et stort antall prosjekter 
som er ferdigstilt i 2019, og har 
plukket ut tre kandidater til prisen.

Årets Trebyggeri 2019 – 
tre flotte byggeprosjekter 
nominert
Juryen har i år gått gjennom og 
vurdert et stort antall prosjekter. 
Det var stor spennvidde og høy 
kvalitet i prosjektene, noe som 
viser gode muligheter for bruk av 
tre i ulike sammenhenger. «Juryen 
hadde også i år en krevende jobb i 
år. Antall innmeldte prosjekter til 
kåringen øker nå for hvert år, og 
svært mange av dem hadde vært 
verdige vinnere av prisen. Vi er vel-
dig fornøyde med de tre kandidate-
ne som er nominert, de viser bred-

den og kvaliteten vi nå ser i bruk av 
tre i byggeri», forteller daglig leder 
Aasm. Bunkholt i TreFokus.»
Juryen festet seg spesielt ved tre 
prosjekter: Finansparken, Mjøstår-
net og JJK Kaffebrenneri.
De nominerte prosjektene viser 
innovativ trebruk og leverer i stor 
grad på kriteriene som er satt opp. 
Juryen konkluderte med at ”Årets 
trebyggeri 2019” er Finansparken i 
Stavanger.

Årets vinner får prisen for:  
• Nyskapende og innovative 
 løsninger på bruk av tre
• Innovativ prosess knyttet til  
 utvikling av prosjektet
• Industrialiserte og effektive  
 løsninger
• Tydelige ambisjoner og gjen-
 nomgående fokus på miljø- og  
 bærekraft
• Fremragende arkitektonisk kvalitet

Juryen har bestått av:
• Birgitte Skjerve, Norske 
 Arkitekters Landsforbund     
 bis@arkitektur.no 
• Haakon Tronrud, Tronrud 
 Eiendom, haakon@tronrudeien-
 dom.no 
• Audun Øvrum, Treteknisk,  
 audun.ovrum@treteknisk.no 
• Arve Brekkhus, Byggeindus-
 trien, ab@bygg.no 
• Aasm. Bunkholt, TreFokus,  
 aasmund.bunkholt@trefokus.no 
 
Sentrale kriterier for 
bedømmingen har vært:
• Innovativ og spennende trebruk 
• Høy arkitektonisk kvalitet 
• Energieffektivitet, økonomisk  
 og arealeffektivt byggeri 
• Bidratt til kompetanseutvikling  
 hos involverte aktører 
• Bidratt til leverandørutvikling 

Vinner av årets trebyggeri 2019
Finansparken i Stavanger 
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Organisasjonsnytt
Kurs 2020
Norsk Bygdesagforening fekk ar-
rangert 2 kurs før Covid-19 epede-
mien kom og vi måtte avlyse alle 
aktivitetane vi hadde planlagt. Sjølv 
om vi no har lov å arrangere har vi 
valt å utsette alle arrangement til 
hausten. Vi beklagar sjølvsagt, men 
kursa kjem etterkvart. Vi bed dykk 
sende oss ønskjer om kurstema. 
Vi arrangerer det meste innanfor 
bransjens behov. Saging, høvling, 
sortering, tørking, salg, HMS, ma-
terialkvalitet osv. 

Følg med på ny kursplan som blir 
klar like over sommarferien på 
www.sag.no. 

Medlemskontingent 2020
Vi har framleis ein del medlemmar 
som ikkje har betalt medlemskon-
tingenten i foreininga til tross for 
tilsendt giro og purring. Vi håpar 
sjølvsagt at dette er ei forgløyming 
og at medlemmane betalar til 
forfall. Økonomien er under hardt 
press dette året, då våre inntektsgje-
vande arrangement har blitt avlyst 
på grunn av Covid-19. Vi jobbar 
sjølsagt med nye inntektskjelder og 
nye medlemsfordelar i desse spesi-
elle tider. 

Årsmøte 2020
Vi måtte avlyse årsmøtet og konfe-
ransedagen vår i Trondheim den 13. 
og 14. mars på grunn av smittesi-
tuasjonen. Styret og administrasjon 
hadde lagt ned ein god del arbeid 
i førebuing og planlegging, så det 
var trasig å måtte avlyse, men helse 
kjem trass alt først. På siste styre-
møte vart det einstemmig vedteke 
at ein ikkje tok sikte på å gjennom-
føre årsmøte i 2020, med forbe-
hold om at ingen av medlemmane 
krev det. I vedtektene til Norsk 

Bygdesagforening 
står det at års-
møtet skal gjen-
nomførast innan 
utgangen av mars, 
noko som ikkje 
var gjennomfør-
bart i år. Styret 
argumenterer med 
at det krevst my-
kje ressursar og er 
kostbart å arran-
gere eit nytt møte 
i år samstundes 
som det er van-
skeleg å uforutsei-
eleg når det kan 
gjennomførast. 
Vi ønskjer sterkt 
at medlemmane 
engasjerer seg foreininga sitt arbeid, 
blant anna i kva for oppgåver som 
skal prioriterast og kva som gjev 
best nytte for medlemsbedriftene.  
Vi brukar å ha ein god diskusjon 
om dette på årsmøta våre, og styret 
i Norsk Bygdesagforening  ønskjer 
at medlemmane sender inn sine 
innspel gjennom heile året 2020, så 
samlar vi opp til eit nytt årsmøte i 
2021. Om medlemmane ønskjer at 
vi gjennomfører eit digitalt årsmø-
te, så gjer vi sjølvsagt det. 

Det var ingen ekstraordinære saker 
som skulle handsamast på årsmøtet 
og årsmelding var publisert i Sag-
bladet nr. 4-2019. Rekneskapstala 
for 2019 vart som budsjettert raude 
og vi tek med hovudtala her. Er det 
nokon av medlemmane som ønskjer 
reknekskapen tilsendt så ordnar vi 
det. Vi stadfestar også at vår revisor, 
Per Jakob Tunold, har godkjent 
rekeneskapen. 

Permittering og arbeidsplan
Styret valde å permittere dagleg 

leiar i 90% i ca. 6 veker i vår, 
grunna at vi måtte avlyse alle arran-
gement og er bekymra for økono-
mien i foreininga. Av denne grunn 
vart det beslutta å produsere berre 
3 utgåver av Sagbladet dette året, 
mot normalt 4. 
Arbeidsplanen for resten 2020 ser 
slikt ut etter at styret har revidert 
etter permittering. 
• 4 nye kurs
• Produksjon av 3 utgåver av 
 medlemsbladet
• Medlemsverving/rekruttering/ 
 ungdomsgruppe
• Fullføring av kartleggings-
 prosjekt i Vestland
• Oppgradering av nettside samt  
 pilot av trebedriftsdatabase
• Gjennomføring av forprosjekt:  
 nettbasert bedrifts og produkt-
 presentasjon

For informasjon til medlemmane 
har vi sendt ut alle årsmøtepapira 
og dei vedtak styret har gjort og 
budsjett til medlemmane på e-post.  
Vi håpar på engasjement.
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Koronasituasjon- Ein spesiell vår også for 
Riska Sagbruk AS

Her på Riska sagbruk ble det 
veldig stilt og fredelig på te-
lefonen i midten av mars, men 
mailboksen var ganske stabil på 
innpost. Innholdet i mailene var 
derimot litt annerledes enn van-
lig. I stedet for prisspørsmål fra 
kunder var det en periode med 
90 % innhold av diverse covid 
19 informasjon i tillegg til varsel 
om prisøkning fra underleve-
randører. Ganske kjedelig på 
innboksen med andre ord, fortel 
Rune Skjørestad. 

Koronasituasjonen preger også vår 
bedrift og vi var veldig spent i mars 
på hvordan situasjonen ville bli 
fremover.  Vi var på Lignamessen 
i Hannover i mai 2019 og bestilte 
reduserer til båndsaga, den skal 
redusere av bakhunen samtidig som 
vi sager et bord eller plank. Denne 
ble bestilt av fabrikken Primultini 
i Italia og skulle leveres i mars-
april 2020 . Situasjonen og usik-
kerheten har ført til at vi har utsatt 
leveransen på denne. Skal bare bli 
spennende å se hvor langt ut på året 
det går før redusereren er på plass. 
Rune Skjørestad måtte betale 30% 
av totalkostnaden på 150.000 Euro 
ved bestilling. Slik situasjonen er nå 
i forhold til kronekurs er hele 30% 
en spist opp.

Nå i slutten av juni er situasjonen 
omtrent som normalt igjen. Fore-
spørelene er på vei opp igjen og 
Rune og Co er så optimistiske at 
de er klar til å ta imot redusereren.  
Problemet nå er at leverandøren 
ikke kan komme inn i Norge for 
montering. Så følgene av Koronape-
rioden er fremdeles godt merkbare. 

Satser på tørking av flis
Med redusereren på plass vil det bli 

produsert en god del meir flis på 
Riska Sagbruk AS. De har planer 
om mer foredling og salg av denne 
fremover og vil blant anna satse på 
tørking av flis. 

Flisa som blir redusert av tømmer-
stokkene er veldig fuktig samtidig 
som det i Sandnesområdet er det 
mest flisfyringsanlegg som kan 
brenne tørr flis d.v.s.  under 35% 
fukt, fortel Rune Skjørestad.  Det 
vil si at vi er i gang med å bygge 
et tørkeanlegg til flis. Vi bygger på 
15 meter på eksisterende saghus og 
støper ned kjørbare rister, som en 
korntørke. Bygget blir da ca 12 x 
15 meter med støping av viftekanal 
og klargjøring av rom til flisfyring. 
Vi avventer med å investere i flisfy-
ring med det første for å se om vi 

kan klare å tørke ned flisen fort nok 
uten tilsatt varme, kun med vifter. 
Dette prosjektet passer veldig godt 
med tanke på redusert produksjon 
for tiden, men svært dårlig med 
redusert inntekt, så det er med  litt 
blandede følelser vi går inn i de 
neste månedene, innrømmer Rune. 
Kjøreristene og viftene er på plass, 
så bygget blir trolig reist i løpet av 
høsten. Håpet er at de får innvilget 
søknad om tilskudd av Innovasjon 
Norge, slik at det kan vere med å 
holde hjulene igang frem til norm-
aldrift. 

Tømmerinnkjøp
På Riska stoppet det meste av plan-
lagt innkjøp av tømmer for april 
og mai, men hadde liggende minst 
1000 m3 med tømmer på tomta, så 

Rune Skjørestad i dialog med kunde under oppsetting av landbruksbygg i tre.
Fotograf: Inger-Marie Svingeset.
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de hadde noe å sage på mens vi såg 
ann situasjonen. 

Situasjonen har i stor grad norma-
lisert seg sidan i mars og vi kjøper 
igjen inn råstoff som normalt. 
Driftene i skogen har også tatt seg 
opp igjen og råstoffsituasjonen har 
forbedret seg der og, fortel Rune 
Skjørestad. Riska Sagbruk skal 
levere et fjøs på ca 1000 m2 nå i 
slutten av juni, noe som kan hjelpe 
litt på likviditeten.

Markedssituasjonen
På Riska sagbruk rekner vi at vi 
har 3 hovedgrupper med produkt/
kunder: landbruksbygg, kledning/
restaurering og oljeindustri. 
Landbruksbygg har gått greitt så 
langt og ser ut til å ha fått opp 
normalaktivitet igjen. På Riska 
Sagbruk har de skrive ein del til-
bod, nettopp på landbruksbygg. De 
håper blant anna på å få levere eit 
bygg på 17-1800 m2 i Agder. Rune 
Skjørestad har god tru på markedet 

for landbruksbygg og håper at de 
nye tilskuddsordningene fra Inno-
vasjon Norge med opptil 400.000 
kr. i tilskudd vil vere med å bidra 
til flere kunder. Riska Sagbruk 
leverer også ein del materialer til 
oljeindustien og der har etterspør-
selen vore stabil, men vi vet lite om 
hvordan dette vil utvikle seg. Vi 
er selvsagt bekymret for at denne 
bransjen kan sette på håndbrekket 
igjen. Nå er det ferietid,  så det blir 
spennende å se etter sommeren om 
det blir endring i dette markedet. 

Permittering
Det er totalt 10 mann i arbeid på 
Riska Sagbruk AS, og de har vært 
nødt til å permittere en liten del 
av arbeidsstokken. De har en polsk 
arbeider som var på besøk i Polen 
og ikke kom seg til Norge igjen. 
Videre permitterte de en arbeids-
taker som var i risikogruppe på 
grunn av andre sykdommer. Ellers 
har arbeidsstokken vært intakt hele 
perioden. Nå er det bare å vente på 
at vår polske arbeider også får lov å 
komme til Norge igjen. 

Høye Sag AS – melding om normal drift
Her går fortsatt produksjonen som 
før.  Prosjekter som er planlagt blir 
bestilt, og vi har enda ikke fått 
noen avbestillinger.
Forespørsler kommer, tilbud må 
skrives, lite er endret. Besøk blir 
det, men på god avstand.  Ikke 
spise inne sammen og prøver å  ha 
hver vårt verktøy.  Folk blir litt 
hyggeligere,  hjelpsomme og kan-
skje litt romsligere i disse tider.  

Kjerneved kledning er det meste av 
det vi leverer.  «Tele tett» ( Stående 
DF) er «in» nå og gjerne med jern-
vitrolbehandling.  Sørlandsbyene 
har mange verneverdige hus og da 
er det greit å være en  lokal leveran-

dør som kan lag de gamle profilene.  
Flisa, går til hestestrø. Selvbe-
tjening og betaling med Vipps.

Når man runder 60 er ikke ting 
så viktige lenger. Livet i seg selv 
er det viktigste og hvordan vi har 
det, med oss selv og de rundt oss. 
Det hender vi skriver i ordreboka 
«fridag», da  blir det tid til en lang 
frokost, kanskje en  bytur eller bare 
å være litt.  

Håper det går bra for alle dere 
andre også.

Mvh  Høye Sag as
Arne på Saga

Høye sag As har hatt tilnærmet 
normal drift siste månadene.
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Det nydelige tømmerfjøset på garden Utistua er også symbolet på et verdivalg

Yngve Lie
10. mai 2017 kollapset fjøsgulvet 
til Nes Samdrift på Nesøya, det var 
eid av Hallvard Nes og Per Aa-
sprang. 23 okser svømte i møkka.
Samdriften ble bestemt lagt ned. 
Det var startskuddet for det som nå 
har blitt nytt fjøs.

Datteren Ragnhild Nes arbeider 
i bedriftshelsetjenesten i Sunndal 
og samboeren Per Ivar Hyldbakk 
er prosjektleder. Hun er vokst opp 
på gard, han har tidligere vært 
avløser og «silomåkker». – Det ble 
en diskusjon og et verdivalg, sier 
Ragnhild.

Tar over garden
I mars 2019 ble det satt i gang 
bygging av nytt fjøs. Garden er 
Ålvundfjords siste melkeprodusent. 
Hallvard er den som fortsatt driver 
garden, og ikke minst eier av en 
investering på over ti millioner kro-
ner. Om ikke lenge blir det et skifte 
med overtakelse av gjelda og drifta.
– Og det er vi takknemlig for. Vi 
trøster oss med at fjøset ikke koster 
mer enn å bygge nytt stort hus 
i Ålvundfjord. Og fjøset er mye 
automatisert, slik at vi håper at en 
av oss kan arbeide utenfor, sier Per 
Ivar.

Nå har Hallvard om lag 70 prosent 
av jobben med driften og de to 
andre den resterende delen. Når de 
tar over blir det omvendt.
Verdivalget er ikke minst med 
tanke på ungene, som kan vokse 
opp på gard på landet – og forhå-
pentligvis er interessert nok til å ta 
over når de to som nå har tatt over 
gir seg.

Og ungene, de trekker fort inn på 
kontoret med store vindu inn mot 

fjøset. Her har de venner på besøk, 
tegner og legger puslespill. Ragn-
hild går nå toårig voksenopplæring 
på Gjermundnes for å ta agronom-
utdannelse. Å komme i kontakt 
med andre i samme situasjon er 
kjekt: – Å lære av gammelfolket er 
sunt. Men det er fint å samtidig ta 
inn noe nytt.

Fjøs av egen skog
Du kjører inn på gardstunet og 
under hvor er nå dette nyfjøset. Litt 

til og der er det, tømmerfjøset. Et 
smykke i det nordmørske fjord- og 
kulturlandskapet.

Til å være så stort ruver det ikke 
mot omgivelsene. Så er det også 
lagt ned mye arbeid i at det ikke 
skal ruve. 250–300 kubikkmeter 
med tømmer ble hogd fra egen 
skog. – Han hadde noen fine dager 
i skogen, sier Ragnhild om Per Ivar.
Det fineste arbeid en kan ha, sier 
han som i skogen var.

Artikkel og foto av Yngve Lie, Aura Avis

Ragnhild Nes go Per Ivar Hyldbakk gleder seg til å overta gård med nytt trefjøs.

Fantastisk flott trefjøs er bygd i Ålvundfjord.
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Byggetiden er imponerende. 
September i fjor begynte han å ta 
ned tømmer, og rundt 20. sep-
tember kom de første dyra i hus. 
Fra første skuffe til tett bygg, gikk 
det seks måneder minus en dag. 
Og det selv etter både påske- og 
sommerferie. – Per Ivars erfaring 
som prosjektleder gjorde at det 
ble organisert ekstremt bra, sier 
Ragnhild.

Nyfjøset på 48x22 meter er furu 
av beste merke. Nordmørsfurua er 
av fagmiljøene kjent som det beste 
laftetømmer, og med mye kvist 
som armering. – Når en bor oppe i 
dette byggematerialet, er det dumt 
å ikke bruke det, sier Per Ivar. Det 
er noe med estetikken, dette med 
nordmørslån og trebygninger. Laft 
og stavline er historisk sett mye 
brukt. Likeså bemerker de at stål 
og sandwich er ikke bærekraftig 
og like holdbart som tre. Tømmer-
bygningen er ikke isolert, og har 
luftespalter oppe på veggene.

Selv med de minusgradene som har 
vært, har det ikke blitt for kaldt i 
fjøset. Foringen er automatisert og 
en melkerobot gjør melkingen. En 
robot svinser over gulvene og fjer-
ner møkk, og det er børste i fjøset 
for den som liker å bli klødd.

Tid for dyr og hverandre
De har tenkt langsiktig, og tilret-
telagt for effektiv drift med mye tid 
for dyra – og for selv ikke slite seg 
ut. En skal ha tid til fritidsaktivite-
ter. – Vi er ikke klokkestyrt lenger, 
og kan ha lave skuldre. Og det er 
ekstremt viktig, sier Ragnhild.
Produksjonen er kjøtt og melk. 
Per i dag er det 19 melkekyr, et 
antall som skal dobles. Oksene er 
ikke kommet ennå, de og flere kyr 
skal avles fram av kalvene de har. 

Totalt kan fjøset ta 120 dyr.
Plantegningen er tegnet av Per 
Kristian med god hjelp av sambyg-
dingen Marita Åsgård. De er full 
av ros overfor naboer, og spesielt 
Heidi og Per Aasprang, for støtte 
og velvilje.

Lokale bedrifter er i all hoved-
sak brukt. Tømrerne Claessen & 

Johnsen, Aasen Maskin til grunn-
arbeidet og takstolene fra Kvatro 
i Surnadal. MøreTre har levert tak 
og Solem Sag har saget tømmeret. 
Grytnes har gjort betongarbeidet, 
og Gunnar Kåre Røe i Halsa har 
levert foranlegget. Bjørn Hovde 
har blant annet laga spesialtilpasset 
luker til gjødselkjelleren.
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Bordkantverk/flerbladsag VR-900 fra Mebor. 

Kan sage opp mot 90 cm bredde og 160mm tykkelse. 

30/37/55 KW motor, stor kapasitet! 

For mer informasjon kontakt  

Mebor Norge AS på tlf. 99 54 65 67/95 22 76 91. 

Annonser

STARK kutterhoder er også svært allsidige og 
nøyaktige og sikrer dermed høy bearbeidingsfinish.

100%

Godt 
verktøy 
til
ForNuftig 
Pris 

A. Falkenberg Eftf. AS Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad  
tlf: 66 77 89 44, e-mail: info@falkenberg.no www.Falkenberg.no

Ring oss i dag: 

Utviklet på grunnlag av erfaringer fra 
de siste årenes liknende moderne 
høvelkuttersystemer og forbedret på 
flere punkter:

• Det store sponrommet gir økt 
utkast og maksimal avvirknings-
dybde på opptil 6-8mm.

• Forbedret kvalitet på både HS og 
HW vendeskjær.

• Vektreduksjon ved utstrakt bruk av 
lettmetallegeringer i kutterkrop-
pens passivsoner.

• Enkelt knivskifte, automatisk in-
nposting ved hjelp av “no-panic” 
skrue og låsespor.

brukervennlig 
kvalitetskutter 
med topp ytelse

Kost - nytte-verdi

Følg oss på Instagram 66 77 89 00
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Bygger trehus på hjul

Norske Mikrohus AS bygger hus 
på hjul i tre på Økern i Oslo. 
Dette slår såpass an at de ser 
for seg å bygge ett hus i
Mikrohusene bygges i tre på 
en treakslet henger, og er 2,5 
meter brede. Lengden er 6,5 
meter eller 7,5 meter, og total 
høyde kan være 4,2 meter opp 
mot hemsen.

Bærevegger og kledning er i tre. 
Kledningen er vanligvis i 16 mm 
tykkelse av jernvitriolbehandlet 
gran, eller i mer eksklusive seder, 
som skal stå ubehandlet. Boligen 
er helårsisolert og har elektrisk 
oppvarming i gulvet. Ønsker du en 
vedovn, så er det mulig.
 
Konseptet er tilpasset en totalvekt 
på inntil 3,5 tonn og da med BK-
sertifikat for hengeren.
Konseptet har vært under konti-
nuerlig utvikling siden oppstarten 
med stadig nye løsninger og tilpas-
singer. Gjennom partnerskapet i 
Pådriv (www.pådriv.no) har Norske 
Mikrohus fått dialog med Tretek-
nisk og NTNU. Treteknisk skal nå 
foreta en gjennomgang av produk-
sjonen og komme med forslag til 
effektivisering og optimalisering.
– Denne typer koblinger er veldig 
verdifulle for oss som en liten be-
drift i utvikling og ekspansjon, sier 
daglig leder David Reiss-Andersen.

Forskningsmiljøer og skog-
næringa satser stort sammen

NIBIO, NMBU, UiO, tre uten-
landske partnere og den norske 
skognæringa etablerer senter for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI) 
med støtte fra Forskningsrådet.

 Et konsortium av forskningsinsti-
tusjoner og aktører i norsk skog-
næring fikk nylig tildelt midler 
fra Forskningsrådet til etablering 
av kunnskapssenteret SmartForest. 
Målet med samarbeidet er å styrke 
bærekraftig drift og konkurranse-
kraft i skognæringa gjennom en 
‘digital transformasjon.’ Økt effek-
tivitet forventes også som resultat 
av samarbeidet.

– Vi ønsker å bedre effektiviteten 
i den norske skogsektoren ved å leg-
ge til rette for en digital revolusjon. 
Den skal transformere informasjon 
og dataflyt om skogressurser, skogs-
kjøtsel, driftsteknikk og tømmer-
leveranser, sier divisjonsdirektør i 
NIBIO, Bjørn Håvard Evjen, i en 
pressemelding.

NIBIO, ved forskningssjef i Divi-
sjon for skog og utmark, Rasmus 
Astrup, skal administrere og lede 
det omfattende prosjektet som har 
en kostnadsramme på 234 millioner 
kroner og en varighet på åtte år. 
Finansieringen er et spleiselag mel-
lom forskningsmiljøene og bransjen 
på den ene siden, og Forskningsrå-
det på den andre.
SmartForest er ett av 22 nye sentre 

for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI) som fikk innvilget søknaden i 
Forskningsrådets styre 11. juni. 70 
søkerkonsortier sendte inn søknad.

Smartere drift
 Droner er mye brukt i skogbruket 
og er et viktig redskap for å inn-
hente høyoppløselig informasjon 
om ressursene og skogens tilstand. 
I SmartForest inngår droner som 
et naturlig verktøy og er sentral 
i videre utvikling av digitalisert 
skogsdrift. Foto: Stefano Puliti, 
NIBIO.

Astrup forklarer at digitaliseringen 
vil gjøre seg gjeldene i alle ledd i 
verdikjeden til skogsektoren, fra 
utplanting og skjøtsel, hogst og 
overordnet arealbruk, til tømmer-
transport og bearbeiding, fram til 
kunder og marked. Det handler om 
oversikt, sporbarhet og kvalitets-
sikring – i tillegg til omsorg for 
ressurser og miljø.

– Den digitale transformasjonen 
skal skje gjennom en serie innova-
sjoner som legger grunnlaget for 
utviklingen av en sterk ”skog-tech” 
sektor i Norge, sier prosjektleder 
Astrup.

Økt bruk av teknologi og data som 
genereres i de ulike operasjonene, 
vil kunne redusere kostnadene og 
øke lønnsomheten i verdikjeden, 
utdyper han. I tillegg vil bedre 
planlegging redusere miljøbelast-
ningen og transportbehovet på vei 
og jernbane.

Senteret vil ellers være viktig for 
skogsektorens omdømme og bidra 
til rekruttering til forskning, for-
valting og næring, mener Astrup.

Boligen kan fraktes og installeres på kundens 
yndlingssted.Foto: Aksel Jermstad.
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Kutterspon
Handelssortering av trävaror 
– ny bok

Handelssortering av trävaror er ett 
nytt regelverk for sortering av skur-
last. Det nye regelverket er basert 
på tidigere handelssorteringsregler 
og prøvesorteringer. Tidigere regler 
er nøye gransket og omarbeidet ut 
fra produksjons- og marknadsmes-
sige forutsetninger. Her finner du 
definisjoner, måleregler og handels-
sorteringer. Boken er på 80 sider og 
er rikt illustrert.

Sunnset Sag

Sunnset Sag er en av de små bedrif-
tene i Trøndelag som viser veg i 
utvikling og utprøving av nye ideer 
og løsninger som både arkitekter, 
designere, kunstnere og byggmes-
tere er interessert i. De sager, høvler 
og bearbeider spesialvirke i lokal 
furu og gran. Sunnset Sag ligger en 
snau times kjøretur sør for Trond-
heim sentrum. Rallar Arkitekter er 
blant de som har fått testet helt nye 
løsninger med Sunnset Sag. Det før-
ste bildet viser baren i Trondhjem 
arkitektforening sine nye lokaler, 
og er et samarbeid mellom Rallar 
og Sunnset Sag .  Bilde nummer 
2 her er av Anders fra Rallar som 
viser hvordan parametrisk design 

kombinert med profilerte lameller 
kan danne fleksible vegger, og her 
spesialtegnet for Trondhjem arki-
tektforening sin bar. Kjelde: 
Kystskogbruket/Facebook

Skogeierforbundet ber om ny 
bruksklasse
Norges Skogeierforbund ber Sam-
ferdselsdepartementet innføre en 
ny bruksklasse som åpner for økte 
totalvekter på veier med 8 tonns 
aksellast. Tornøe, Samferdsels-
departementet. Innføring av en 
bruksklasse T8/60 vil åpne for at 
tømmervogntog med 9-aksler kan 
kjøres med 60 tonn totalvekt på 
veger med 8 tonns aksellast. Det vil 
bidra til mindre slitasje på vegene. 

Det var budskapet fra Norges Skog-
eierforbund til statssekretær Ingelin 
Noresjø for noen dager siden.
Bruk av 8- og 9-akslede vogntog 
vil gi mindre slitasje på vegene. Det 
viktige er aksellast og hjulmontasje, 
ikke vogntogets totalvekt. Skog-
eierforbundet foreslår derfor at det 
innføres en ny bruksklasse.

Kjøring med halvfulle tømmerbiler 
er ikke framtidsrettet. Derfor mener 
vi at tillatt totalvekt bør økes til 60 
tonn på 8 tonns veger slik at nærin-
gen kan utnytte vogntog med 8 og 
9 aksler, sier Per Skorge, adminis-
trerende direktør i Skogeierforbun-
det. Det er Dag Skjølaas, rådgiver 
i Norges Skogeierforbund, som har 
utarbeidet rapporten.

Prosjekt «Furu i Nord»
I prosjektet ”Furu i Nord” skal styr-
keegenskapene til furu fra Troms og 
Finnmark sjekkes. Furutømmeret 
fra lokalitetene i Troms og Finn-
mark er nå saget og fraktet sørover 
til NIBIO for tørking og styrketes-
ting. Her er noen bilder fra arbeidet 
på Lamo sagbruk i Målselv i midten 
av mai. Kjelde: Facebook/Skognæringa 
i Troms.

Nye Mjøsbroa
Lettere og lavere CO2-utslipp 
gjennom bruk av tre
Nyhet | 05.06.2020 | Landbruks- 
og matdepartementet, Samferdsels-
departementet.Nye Veier presen-
terte 3. juni entreprenørene som 
skal bygge ny firefelts motorvei fra 
Moelv til Roterud i Innlandet. 

Prosjektet inkluderer en bro med 
fire felt over Mjøsa. De høye mijø-
ambisjonene for ny Mjøsbro, har 
materialisert seg gjennom blant 
annet at leverandøren vil benytte 
tre for å skape en lettere konstruk-
sjon og redusere klimagassutslip-
pet. Broen vil gi et visuelt inntrykk 
av innovativ bruk av tre og den 
forankringen skog og tre har både 
regionalt og nasjonalt. 
Nyheitsvarsel om: Aktuelt frå Land-
bruks- og matdepartementet.

Statssekretær Ingelin Noresjø med rapporten. 
Foto: Frøy
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Bygdesagenes leverandørguide www.sag.no

Leverandør trelasttørker
www.inmark.no • Mob: 900 82 004 Tlf 95 23 68 82 – www.stridsberg.no

Tlf 95 13 01 91 – www.kvarnstrands.no

 
 

 50% RABATT FØRSTE MEDLEMSÅR ! 

  Ordinære satsar medlemskontigent 2020: 
 
  Medlem med lønnsutgifter mellom 0 og 500.00 kr          =  2.925 /år 
  Medlem med lønnsutgifter mellom 500.000 og 1 mill      =  3.750/år 
  Medlem med lønnsutgifter over 1 mill              =  5.250/år      
  
       
  TTIILLBBOODD  11..  MMEEDDLLEEMMSSÅÅRR    FFRRÅÅ  KKRR    11..447755,,-- 
         
            

   
                         

Interesseorganisasjon for små-  og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter i Norge.  
 

 

       VI TILBYR:  
 

• Eit sterkt og godt fagmiljø 

• Årleg studietur og fagleg arrangement 

• Stort nettverk av samarbeidande organisasjonar  

• Nettside med presentasjon av alle medlemmar og  
kjøp/salg funksjon  

• Gunstige innkjøpsavtaler på arbeids– og fritidskle  

• Gunstig forsikringsavtale gjennom Skogbrand 

• HMS-system for vår bransje 

• Rådgjeving  

• Unikt medlemsblad med stoff kun frå vår bransje m/gratis 
annonseplass for medlemmane. 

• Kurs:  
Materialsortering. Tørking av trelast. Høvling. HMS. 
Sliping og sagbladstell. Sal- og marknadsføring.  
Drift av sagbruk. Lafting og grindverk.  
    

 Vi tilpassar også kurs etter behov !         

Ta gjerne kontakt: 
 

Telefon: 918 86 113 
E-post: admin@sag.no 
 
Norsk Bygdesagforening,  
Tonningsgata 42,  6783 Stryn 
Bank: 3795.15.61747 

                                       www.sag.no 

Bli med å verv medlemmar!

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Mebor Norge AS  
tlf. 995 46567 

eller 952 27691

Tlf: 63 87 49 89 • tbf@woodmizer.no



Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Tonningsgata 42
6783 Stryn. 

VERKTØYLEVERANDØREN 
som får jobben gjort!

Stensrudvegen 1, 2335 Stange
Tlf 95 23 68 82, post@stridsberg.no 
www.stridsberg.no, www.kvarnstrands.no

DIN SAMARBEIDSPARTNER INNEN SALG OG SERVICE AV:

bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • vindusverktøy 

sliping av verktøy • teknisk besøk • faglig kompetanse • opplæring mm. 
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