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Sagbladet
Adventstida er her og advent tyder
venting, vel og merke venting på
Herrens ankomst, men ein del av
våre medlemmar har også måtte
vente på denne utgåva av Sagbladet, som nok ein gong er forseinka. Redaktøren må ta på seg
ansvaret for dette, men håpar å få
tilgjeving for å ha prioritert andre
viktige oppgåver, som kursaktiviteten.
Det er mange positive ting som
skjer i foreininga for tida og eg
vil tekkje fram etableringa av
Helgeland Bygdesagforening. Dette
er ei ny lokalforening som vart
skipa no i haust og som har gjeve
oss fleire nye engasjerte medlemmar. Det har allereie vore arrangert kurs i foreninga og vi har hatt
rådgjevingsbesøk hjå nye medlemmar i dette området. Veldig
kjekt og veldig positivt. Etableringa

har skjedd med Mosjøen og Omegn
Næringsselskap som motor og dei
ønskjer no ei ny næring på plass
etter nedlegginga av Nesbruket.
Dei lokale bygdesagene er no offensive og ønskjer å ta over marknaden etter nedlegginga av Nesbruket. Dette blir eit spennande
prosjekt å følgje vidare der samarbeid og kapital vil vere vesentlege faktorar. Vi ønskjer dei nye
medlemmane velkomne og lovar
å hjelpe med kompetanse og rådgjeving i tida framover.
Bygdesagforeninga har vore på
ein konferanse i Sverige og holdt
foredrag om foreninga vår. Dette
fordi vi har kome lenger i vår organisering av foreininga enn det
våre naboar har. Konferansen vart
arrangert som avslutning på eit
stort prosjekt i Sverige som heiter
”Skogsgårdens Potensialer”. Også

Trevekst i Oppland hadde innlegg
på konferansen. Det er sjølvsagt
veldig inspirerande å få lov til å
presentere foreininga vår i utlandet
og knytte foreininga opp mot nye
nettverk og kompetansemiljø. Vi
vart veldig godt mottekne og vi
håpar på besøk frå svenskane til
vår årsmøtehelg på Røros i februar.
Denne utgåva av Sagbladet har
mykje stoff om dei aktivitetane som
har føregått i foreininga i haust,
noko vi håpar er god lesnad for
medlemmane. Eg har også valt å
ta med ein artikkel om biologisk
mangfald som Skog og Landskap
står bak. Her var ein del gode argument.
God adventstid!
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Håpar alle no er klar med jakt og
andre haustlege aktivitetar i skog
og mark. Her på vestlandet har
vinteren allereie meldt sin annkomst. Det har vore kaldt ei god
stund allereie, kanskje verprofetane får rett i at det er ein tusenårsvinter på gang.
Styret var samla til styremøte på
Røros 10.– 11. nov. Hovudmålsetjinga med dette møtet var å planlegge årsmøtet på Røros i februar.
Styret er veldig glade for at me i
år har valgt å legge møtet til ein
slik plass. Rammene rundt eit årsmøte i vår foreining kan neppe bli
betre. Håpar så mange som mulig
tar med sin betre halvdel til fjellregionen. Eg er viss på at dei som
kjem til Røros vil få ei fin oppleving i lag med hyggjelege folk. I gatene der oppe er det eit myldrande
liv med omsetning av husflid og
brukskunst som eg trur mange vil
kunne finna interessant.
Styret og administrasjonen arbeidar
med tema og opplegg for årsmøte

helga. Me har lenge annonsert at
verdikjeda rundt virke til restaurering ville bli eit viktig tema på
møtet. Me i foreningen har arbeida
mykje med dette temaet ilag med
Riksantikvaren og andre fagmiljø,
for å betre fagkunnskapen og leveringsevna til restaureringsprosjekt.
Riksantikvaren har heilt til i det
siste vore samarbeidsvillig, å meint
at dette er eit viktig arbeid å ta
fatt i, foreningen har imidlertid
motteke melding frå Riksantikvaren
om at dei ikkje lenger synest det
er ein god ide å gå vidare men å
effektivisera denne verdikjeda. Eller
rettare sagt Riksantikvaren vil ikkje
bruka ressursar på denne delen av
restaureringsarbeidet. Då det ikkje
er Riksantikvaren som er den utførande av restaureringsarbeida. Me
i foreningen meinar det er veldig
feil å tenkje slik, dersom me skal
ha eit mest mogeleg effektivt byggnigsvern i framtida. Me meinar at
presisjonen i leveringane vil verta
betydeleg betre om me her hadde
kunna byggja felles kunnskap og
forståing kring desse tema. Styret
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i lag med administrasjonen vil ta
kontakt med Miljøverndepartementet som er overordna myndigheit for Riksantikvaren for å avklare
korleis me skal forholde oss vidare
til desse spørsmåla.
Foreningen er inne i sluttfasen på
arbeidet med Forsikringsavtale for
våre medlemar. I lag med Skogbrand og Landbruksforsikring reknar me med å ha klart eit opplegg
som kan presenterast på årsmøtet
på Røros. Me har forventningar til
at me får ein konkurransedyktig
avtale på plass.
Foreningen har i haust hatt ein god
aktivitet på kursfronten, så det ser
ut til at me klarar og gjennomføre
det antall kurs som me har fått
finansiert gjennom Innovasjon
Noreg.
Eg vil til slutt få ynskje alle ein
retteleg god førjulsvinter i heile
landet.
Helsing Jostein

3

Organisasjonsnytt
Det er for tida stor aktivitet i foreininga og vi er midt i ein hektisk avslutning på kursaktiviteten for i år.
I Sagbladet nr. 4 skreiv vi om ei litt
dyster framtid for våre kurs, då
Innovasjon Norge hadde signalisert
at det vart vanskeleg med finansiering i framtida til desse aktivitetane.
Eit nytt statsbudsjett er no lagt fram
og sjølv om det er mindre pengar
i potten er der likevel håp om at
vårt kompetanseprogram kan fortsetje. Vi har no sendt dokumentasjon og prosjektoppsummering for
2009 og 2010. Ny søknad som gjeld
for 2011 og 2012 vil bli sendt før
jul. Så kan vi håpe på at vårt tiltak
blir prioritert. Kompetanse er tross
alt vår høgast prioriterte oppgåve
og styret og dagleg leiar vil gjere
det dei kan for at dette tilbodet
vert oppretthalde. Vi har i gjennomsnitt hatt 10 deltakarar pr. kurs og
vi har gjennomført 10 kurs pr. år
dei siste 4 åra.
Det har i haust vore gjennomført 2
kurs i Oppland som har namnet
”Skog, sag og material”. Kursa har
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Her er bilde frå saga til Ola Mosend-sletten på Lora, der deler av eine kurset vart
arrangert. Foto: Ivar Lorentzen.

vore eit samarbeidsprosjekt mellom
Norsk Bygdesagforening, Trevekst
i Oppland, Oppland Fylkeskommune,
Skogbrukets Kursinstitutt, Fylkesmannen i Oppland og Dovre Handverkssenter.
Målet er at vi skal utvikle eit nytt
kurskonsept for dei som
er interesserte i å arbeide

med skog ag materialkvalitet for
restaureringsmarknaden til freda
og verneverdige bygningar og til
det generelle marknaden. Det er
viktig at heile verdikjeda er med på
denne opplæringsbiten slik at alle
”snakkar same språk”. Målgruppa
er difor skogeigarar, skogbruksleiarar, skogeigarforeiningar, sagbruksnæringa, handverkarar, lærarar i
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Organisasjonsnytt
”Riksantikvaren ønsker å delta i
samarbeid som sikrer at man får de
rette materialene, når det skal gjøres arbeid på den fredete og verneverdige bygdningsmassen. På møte
i juni ble det diskutert muligheten
for at Riksantikvaren kunne utarbeide en liste over dimensjoner på
tremateriale det ofte er etterspørsel etter, slik at man hadde sikret
at dettte til enhvver tid var lagervare. Etter nærmere vurdering frå
vår side er ikkje dette ønskelig, da
det er stor variasjonsrikdom i dimensjonene”.

tømrarfag og naturbruk i vedargåande skule samt offentlige forvaltarar av freda og verneverdige bygningar. Det er ønskjeleg å utvikle
opplæringsmodular som fører til
eit sertifikat for dei som ønskjer
å produsere og levere kvalitetsmaterialar til freda og verneverdige
bygningar og til det generelle marknaden. Kursleiar har vore Steinar
Moldal på desse 2 første kursa og vi
har hatt god deltaking.
Når no 2 kurs er gjennomført skal
vi evaluere desse (midt av desember) og vi håpar at vi kan tilby eit
kurs innan dette emnet for heile
landet i løpet av 2011. Vi gledar
oss til fortsettinga.

Årsmøtet blir på Røros!
Årsmøtet i Norsk Bygdesagforening
blir helga den 11.-12. og 13. februar.
Sett av datoane med ein gong. Vi
har ikkje fått programmet ferdig
enno, men styret hadde møte tidleg i november og vi er heilt sikre
på at dette blir ei flott helg med
herleg blanding av fag, bedriftsbesøk og kultur. Vi vil anbefale å ta
med ledsagarar og familie til denne
flotte, historiske staden. Program
kjem i neste utgåve av sagbladet.
Velkomne til Røros!

En av sentrumsgatene på Røros.

Samarbeidsprosjekt med
Riksantikvaren
Vi har sidan i konferansen ”Frå
skogeigar til stavkyrkje”, som vart
arrangert i samband med årsmøtet
i Bergen, jobba for å få til ei betre
organisering når det gjeld bestillingar frå Riksantikvaren. Vi har vore
i fleire møter med dei og det var
lenge optimisme og framdrift i prosjektet. Skuffelsen var difor stor då
vi tidlegare i haust mottok brev frå
Riksantikvaren der vi vil referere :

Glimt frå kurset i Nord-Gudbrandsdalen der utvelging av tre til restaureringsmaterial er ein viktig del av kurset.
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På styremøte i bygdesagforeininga
den 11. november vart saka diskutert og vi vil ikkje gi oss med dette.
Mange av våre medlemmar sit med
stor kompetanse og ønskjer å produsere produkt til restaureringsmarknaden. Derfor er dette ei viktig sak for foreininga.
For dei som ikkje var til stades
under konferansen i Bergen kan vi
orientere om at det der kom fram
at Riksantikvaren hadde eit sterkt
ønskje om at materialar vart meir
tilgjengelig og at bygdesagene var
dei einaste som kunne produsere
desse materialane med god nok
kvalitet. Det vart vidare fokusert
på at dei politiske målsetjingane
vil krevje 500.000 kubikk trelast til
restaureringsformål innan 2020.
Når no Riksantikvaren ikkje meinar
at det er formålstenleg å beskrive
noko av dei produkta som skal bestillast ser vi at her blir det store
utfordringar i tida framover. Det
som kanskje er mest synd er at
Riksantikvaren vel dei materialane
som til ein kvar tid er tilgjengeleg,
det må då bety at mykje av det
som i dag blir restaurert ikkje blir
verken likt det som var brukt eller
av spesielt gode kvalitetar. Det viser
seg at mykje av det som vart restaurert på 1960 og -70 talet no er
klar for ny restaurering. Kvalitet
og kompetanse er rett og slett ikkje
god nok. Vi stiller oss spørsmål om
kor lenge dette kan pågå utan at
myndigheiter tek fatt i denne problemstillinga? Vår oppgåve blir å
setje fokus på problemstillinga
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Organisasjonsnytt
og få den på dagsorden hos dei
som har makt og pengar nok til
å hindre at dette blir framtida.

Forsikringsavtale
Arbeidet med å få til eit tilbod om
forsikringsavtale gjennom Norsk
Bygdesagforening fortset og vi har
fått lovnad om at eit forslag til avtale vil vere klart til årsmøtet. Vi
ventar i spenning på kva resultat
dette arbeidet vil gje både foreininga og enkeltmedlemmar.

På Konferanse i Sverige
Norsk Bygdesagforening var i lag
med Trevekst i Oppland foredragshaldarar på ein konferanse i Bålstad
i Sverige. Konferansen hadde tittelen ”Tjäna pengar på trä”. Konferansen var eit ledd i prosjektet
”Skogsgårdens Potensialer” som
har vore eit stort prosjekt med fokus
på å auke innteninga for skogeigarane. Her var det presentert mange
interessante prosjekt som hadde
gitt dei ulike eigarane tilleggsinntekter. Som eksempel vil eg nemne

utedassen ”Gudrun” (oppkalt etter
den store orkanen). Eit flott prosjekt med eigarar som flytta frå by
til land og ville klare seg på ressursane som landbrukseigedomen gav.
Dette har i dag blitt god butikk for
eigarane. Kompetanse og pågangsmot er stikkord å ta med seg.
Bygdesagforeninga hadde foredrag
om organisering og oppgåver som
foreininga i dag har og korleis vi
har kome der vi er i dag. Vi fekk
mange tilbakemeldingar og det
viser seg at vi her ligg eit hakk føre
svenskane. Nesten alle styremed-

Vi kan trelasttørking!
• IM Kondensasjonstørker
Kondensasjonstørker
Vacumtørker
Vi har både nytt og brukt tørkerutstyr
Fuktighetsmålere - flere modeller

INMARK AS
Boks 17, 3163 Borgheim Tlf: 333 82000 - 900 82004
e-post: e-post@inmark.no
Se vår hjemmeside: www.inmark.no
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Trevekst i Oppland var også føredraghaldar på konferansen. Han
bidrog med temaet ”registrering
av skog på rot til restaureringsformål” Eit interessant prosjekt som
føregår i Oppland og som Norsk
Bygdesagforening vil følgje med
på framover.

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

Lei av dårlig tørking?

•
•
•
•

lemmane i Småsagarna (liknande
organisasjon som Norsk Bygdesagforening) deltok på konferansen
og vi fekk ein del tid i lag på kvelden og diskuterte felles problemstillingar.

Forum for norske bygdesager

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

Sagbladet
Praktisk forvaltning av bevaring av biologisk mangfold i
skog er utfordrende.
Teks t: Jørund Rols tad.
En langsiktig bevaring av biologisk
mangfold er et overordnet mål for
norsk skogbruk. Dette høres i utgangspunktet greit ut, og ingen er
vel uenig i at skogbruket skal utøves på en slik måte at vi ikke utrydder arter. Utfordringene melder
seg imidlertid raskt når målsetningen
skal omsettes i praktisk forvaltning.
Hvor mange arter dreier det seg om?
Hvilke miljøkrav stiller de? Hvilken
skogskjøtsel skal vi anvende for å
tilfredsstille kravene? Må store arealer båndlegges i reservater?

Biologisk mangfold
Biologisk mangfold eller biodiversitet er et samlebegrep på variasjonen
av livsformer og økologiske prosesser på jorda. Vi deler det gjerne opp
i tre nivåer; gener, arter og økosystemer. Ingen vet sikkert hvor mange
arter vi har i våre skoger. Ser vi på
barskogen, vil en kvalifisert gjetning havne på ca 40.000 arter, fordelt på 120 fugler, 50 pattedyr, 10
krypdyr og amfibier, 1.500 høyere
planter, 15.000 kryptogamer (lav,
moser, sopp og alger) og 20.000 insekter og edderkoppdyr. For høyerestående dyr og planter er anslagene
gode, men for insekter og kryptogamer, som utgjør mer enn 95% av
artsmangfoldet, er tallene svært
usikre. Her har vi heller ikke regnet
med alle mikroorganismene, som
kanskje er vel så viktige for skogøkosystemets stoff- og energiomsetning.

Økologisk mangfold
Genetisk mangfold omfatter den
variasjonen vi finner i arvestoffene
til alle disse organismene. Bortsett
fra eneggede tvillinger og kloner
er ingen individer helt like. Antall
gener varierer fra ca 1000 i bakterier til over 400.000 i mange høyere
planter. Vern av biologisk mangfold
tilsier at vi også bevarer den genetiske variasjonen innen de enkelte
artene, en variasjon som er avgjørende for at de skal kunne tilpasse

Biologisk mangfoldvern gjennom aktiv forvaltning
seg framtidige miljøendringer. I dag
regnes også variasjonen i økologiske
prosesser, slik som nærings- og
energiomsetning, å tilhøre det biologiske mangfoldet. Mange organismer “gjør en jobb”, det være seg
plantenes produksjon av oksygen
eller meitemarkens produksjon av
mold. Denne tredje og kanskje viktigste delen av det biologiske mangfoldet, kalles gjerne økologisk mangfold eller økosystemmangfold.
Denne gjennomgangen viser at variasjonen av livsformer og økologiske
prosesser er enorm. Vi innser raskt
at en full oversikt over det biologiske mangfoldet er en umulig oppgave, i hvert fall i nær framtid.
Men fins det noen snarveier til en
fornuftig forvaltning av vår flora
og fauna?

Historisk påvirkningsregime
som referanse
I geologisk tidsperspektiv er den
norske barskogen ung, ca 10.000
år. Sammenlignet med arter i tropiske regnskoger, har ikke våre barskogsarter hatt tid på seg til å utvikle
altfor sofistikerte tilpasninger. Snøvintre, klimavariasjoner og omfattende skogbranner har frambrakt
et artsinventar som må kunne flytte på seg etter varierende ressurstilgang. Sagt på en annen måte;
våre arter er relativt robuste, de
“tåler en trøkk”.
La oss gjøre en antagelse: De artene
vi har i skogen i dag må ha overlevd tidligere påvirkning (eller de
har vandret inn nylig). Ellers ville
de ikke ha vært her nå. Gjennom
mange tusen år har disse artene
blitt utsatt for naturens egen ”skogskjøtsel”. Denne har nødvendigvis
ikke vært like gunstig for alle arter,
men her ligger også noe av poenget:
Det artsinventaret vi ser i dag er et
produkt av det historisk rådende
påvirkningsregimet. Hvis vi holder
oss innenfor disse rammene, vil vi
med stor sannsynlighet bevare de
fleste artene. Dermed slipper vi å
tenke på miljøkravet til hver og en
av alle de 40.000 artene.
Oppgaven blir da å dokumentere
hvor stort variasjonsrom vi har hatt
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Tørr barblandingskog med historiske
brannintervaller på 30-40 år. Foto: Ken
Olaf Storaunet, Skog og landskap.

i det historiske påvirkningsregimet,
for deretter å bruke dette som referanse i dagens skogskjøtsel og
planlegging.

Forstyrrelser og suksesjoner
I motsetning til sydlige løv- og regnskoger har våre nordlige barskoger
stadig blitt hjemsøkt av katastrofelignende forstyrrelser som brann,
stormfellinger, snøbrekk og masseangrep av sopp og insekter. Denne
påvirkningen har variert mye i tid
og rom. På tørre marktyper i kontinentale strøk kan furuskogen brenne
med intervaller ned mot 30-40 år.
Fuktige granskoger på god mark
kan derimot utgjøre mer eller mindre brannsikre refugier. Brannrefugier, særlig i fjellskogen, kan ha
hatt en skoglig kontinuitet på flere
tusen år. Skoglandskapet har altså
ikke vært statisk. Katastrofene
(brann, storm) satte skogsuksesjonen
tilbake og resulterte i en landskapsmosaikk av ulike suksesjonsbiotoper.
De aller fleste av våre vanlige skogsarter har gjennomgått hundretalls
storskala påvirkninger etter at
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vern gjennom aktiv forvaltning

isen trakk seg tilbake for 10-12.000 år
siden. Disse artene klarer også
påvirkningen gjennom bestandsskogbruket bra. Utfordringen ligger blant de artene som er tilpasset påvirkningsfrie refugier med
lang kontinuitet og de som er tilpasset suksesjonsbiotoper som er
påvirket hyppig. Det er blant arter
knyttet til skogbrann og skog med
lang kontinuitet vi finner de fleste
truete artene. Ser vi på dagens bestandsskogbruk opereres det med
skoglige omløpstider på 70-150 år.
Tar vi for oss en skog påvirket av
naturlige forstyrrelser, varierte kan-

skje den lokale omløpstiden fra 30
til 1000 år. Skal vi bevare de mest
truete artene må vi påvirke enkelte
skogtyper oftere og andre skogtyper sjeldnere enn vi gjør i dag.

Brannbiotoper, løvbrenner og
kontinuitetsskog
Studier av nordlige, kontinentale
barskoger har vist at så mye som
30% av landskapet kan ha vært virkelig gammel skog (lang kontinuitet), og at opptil 30 % har vært i en
løvsuksesjonsfase etter skogbrann.
Skogbruket fjerner disse miljøene
ved å tynne bort mye av løvtrærne

Gammel granskog med kontinuerlig
tredekning i over 1000 år, med mye
død ved, og enkelttrær over 500 år
gamle. Foto: Ken Olaf Storaunet,
Skog og landskap.

før ungskogen lukker seg, og ved
å avvirke skogen før den er 100 år.
Dette gjelder vel så mye for lukkede som åpne hogstformer. Med
dagens effektive brannberedskap
er også brannbiotopene borte.
En insektgruppe som har gått tilbake er barktegeslekten Aradus.
Slekten omfatter blant annet 6-7
arter som lever av sopphyfer mellom
barken og veden på brente trær.
Frøbankplanten bråtestorknebb
Geranium bohemicum har frø som
først spirer når temperaturen overstiger 50-70 °C. Arten dukker likevel opp på de fleste brannflater.
Mange spesielle sopparter dukker
også opp etter brann. De har spesielle krav til basisk miljø.

En tredelt forvaltningsmodell for bevaring av biologisk mangfold. Reservater
(A), generelle (B) og spesielle hensyn (C) i øvre diagram er overført til en tenkt
aldersfordeling i en skog som bevarer biologisk mangfold (nedre diagram). En
etterligning av historisk rådende påvirkningsregimer tilsier at vi må øke omløpstiden på deler av arealet for å skape virkelig gammel skog. På den andre siden
kan vi gjerne forkorte omløpstiden på den delen av skogen som har hatt hyppig
brannpåvirkning. Bestandsskogbrukets ideelle, normalfordelte skog er stiplet.
Foto: Skog og landskap.
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En brann på bedre marktyper etterfølges gjerne av en løvgenerasjon
som kan dominere skogbildet i mange tiår. Etter at den påfølgende
bartresuksesjonen utkonkurrerer
løvtrærne får vi en lengre periode
med mye dødt løvtrevirke. Mange
sjeldne insekter, og en del insektetende fugler, er avhengig av slike
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biotoper. Mest kjent er kanskje hvitryggspetten, som nå er forsvunnet
som hekkefugl over det meste av
Østlandet. Positivt er det at de fleste
av disse artene har relativt god
spredningsevne. Fra naturens side
har disse biotopene alltid hatt en
flekkvis utbredelse, hvilket tilsier
at artene har evne til å spre seg til
nye egnete lokaliteter når de gamle
lokalitetene forsvinner. Dagens bestandsskogbruk, i motsetning til den
gamle plukkhogsten, er godt egnet
til å skape slike løvsuksesjoner.
De mest truete og sårbare artene
er kanskje knyttet til den virkelig
gamle skogen. Særlig blant lavfloraen finnes noen arter som ser ut
til å ha begrenset evne til nykolonisering. En rekke moser, lav og sopp
har svært spesielle krav til lys og
fuktighet. Mange er også avhengig av langt framskredne nedbrytningsstadier av død ved. I motsetning til suksesjonsbiotopene, som
alltid har hatt en flekkvis og tidsavgrenset utbredelse, har brannrefugiene i lange tidsrom stått
urørt.

En tredelt forvaltningsmodell
En snarvei til å bevare det biologiske
mangfoldet er å holde oss innenfor
det som har vært rådende påvirkningsregime i et område. Dette kan
gjøres etter en tredelt modell med
artenes biotop- og arealkrav som
inngangsverdier (se figur). På det
meste av arealet kan vi drive et
bestandsskogbruk med generelle
hensyn og en omløpstid på rundt
100 år. De fleste arter med moderate biotopkrav blir da ivaretatt.
En del arter har svært spesielle biotopkrav og vil kanskje bare kunne
overleve i fredete skogreservater.
Det er særlig insekter og kryptogamer knyttet til virkelig gammel skog
som hører til denne gruppen. Noen
få arter med spesielle biotopkrav
har i tillegg så store arealkrav at de
vanskelig kan bevares i reservater.
Hvitryggspetten er kanskje en slik
art. Her må vi drive et skogbruk
med spesielle hensyn, som f.eks.
bledningshogst eller aktiv skjøtsel
av løvskog.

I figuren er vist hvordan skogens
aldersfordeling vil se ut når vi driver skogbruk på denne måten. En
etterligning av det historiske påvirkningsregimet tilsier at vi må øke
omløpstiden på deler av arealet og
la skogen få bli virkelig gammel.
I dag vet vi at grana kan bli over
500 år og furua over 800 år. På den
andre siden kan vi gjerne forkorte
omløpstiden i de deler av landskapet
som har hatt en hyppig brannpåvirkning. Dessuten må vi aktivt forvalte skogbestand med høy løvandel
gjennom hele omløpet.

mange av de mer vanlige artene,
arter som driver livsviktige økologiske prosesser. Store bestandsendringer i nøkkelarter som maur,
barkbiller, meitemark, nitrogenfikserende bakterier og blåbærlyng,
vil påvirke skogøkosystemet i langt
større grad enn om den sjeldne
laven mjuktjafs skulle forsvinne. Ut
fra en etisk synsvinkel er kanskje
alle arter like mye verd, men i praksis innebærer en ensidig fokusering på truete og sjeldne arter en
risiko for at utilstrekkelige hensyn
gjennomføres.

Nøkkelarter

Mye taler for at det er like viktig
eller kanskje viktigere at nøkkelarter,
som ikke på noen måte er truet med
utryddelse, bevares i livskraftige
bestander slik at grunnleggende
økologiske prosesser kan opprettholdes i norsk skognatur.

I arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet legges det i dag
stor vekt på truete, sårbare og sjeldne arter. Dette er vel og bra, for
hvis vi utrydder en art får vi den
ikke tilbake. Likevel er det et tankekors at mange av disse artene
neppe har noen viktige “funksjoner” i skogøkosystemet. Hva vil skje
om hvitryggspetten forsvinner eller huldrestry? De eneste som vil
merke noe er de fagfolkene som
har lært seg å se
forskjell på hvitryggspett og flaggspett, eller huldrestry og gubbeskjegg.

Les heile artikkelen på:
www.skogoglandskap.no.

BygdeMart`n

Paradokset er at
mange av de artene
som i dag er mest
truet, kanskje er de
minst viktige når
det gjelder grunnleggende økologiske prosesser.
Hvitryggspetten er
et resultat av lang
tids evolusjon. Den
har aldri vært spesielt vanlig, og den
har derfor heller
ikke kunnet spille
noen dominerende
rolle i skogøkosystemet.

• JaJod 240 m/rotaplan og hyd. Mating
• Ca 100 stk fresere
• Bolinder tørrklyve
• Flisavsug m/syklon

I vår iver etter å bevare truete arter er
det derfor viktig at
vi ikke helt glemmer

w w w. s a g . n o

Selges samlet kr 50 000,- + mva.
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Kårebussen kjørte fra Leknes
etter planlagt rute og tok med
flere underveis. En sving innom Lødingen fergekai og alle
tjueen var om bord. Kåre satt
selv ved rattet, en stødig sjåfør.
Tekst: Trygve Brenna.
Foto: K. A. Sivertsen.
Forslag om studietur kom under
sist vinters laftekurs, hvor man hadde
lyst til å se hvordan tømring som
byggeteknikk har vært utøvd gjennom tidene og fram til i dag. For å
finansiere turen solgte vi lafteprosjektet, fikk anledning hos FMLA
til å nytte sparte kurskostnader samt
egenandel. På denne fikk vi penger
til en to dagers tur til Troms.
At vi valgte nettopp Troms som reisemål var fordi man her har kulturminner fra den tiden folkevandringen fra Østerdalen kom med
byggeskikk og tradisjoner. I indre
Troms fant man gammel stor skog
og god jord som gav muligheter til
bosetning. Vi har også merket oss
at der er bedrifter som viderefører
lokal verdiskapning av skog og at
der er tatt i bruk moderne byggeteknikk med kompakte trehus.

Bogen Trevare
Første stopp på turen ble Bogen
Trevare, En bedrift bygget opp i

lokaler til nedlagt jernmalmutskipningsanlegg. Flere eiere har vært
innom med mer eller mindre vellykket resultat.
Verkstedet er stort og lyst, og har
en allsidig maskinpark av gamle og
nye maskiner. De driver nisjeproduksjon og bestillingsoppdrag. Under
besøket fikk vi se produksjon av
pernillepanel av sur osp, produksjon
av rekkverk med dreide stolper.
Etterspørselen av individuelt utformede og tilpassede rekkverk til
trapper, altaner og hagegjerder ser
ut til å være god. John Danielsen
er opptatt av å benytte lokal skog
til sine treprodukter og har sag og
tørke. Han benytter mye lauvtre fra
distriktet. Som eksempel laget han
nå kjøkkeninnredning til seg selv
av selje, bjørk og or. Hegg hadde
han også på sagbenken.

vært i bedriften, men dog med
visse modifiseringer. Det interessante er at de er laget av en lokal
industribedrift Salangverket. (som
dessverre er historie nå).

Nyutviklet lafteknute ved Sjøvegan
hyttefabrikk.

Larsen Laft

Bogen Trevare, dreing av søyler.

Under samme tak nærmest, holder
det til en annen bedrift som driver
handlafting, Larsen laft. Her arbeider tre mann med handlafting av
hytter opptil 60m2, de tar imot og
rehabiliterer eldre laftebygg. De
produserer også smålaft, alt fra bussskur, gapahuker og utedo. Da vi var
innom var de i gang med å rehabilitere et bygg laftet av bjørk. De var
forbauset over hvor bra laftedelen
var, men takkonstruksjonene var
rekonstruert.

Etter å ha inntatt god lunsj på Bogen
Hotell, la vi kursen til Sjøvegan,
gjennom Lavangen og Salangen.

Sjøveganhyttefabrikk

Nåværende eier, John Danielsen, kjøpte
anlegget av konkursbo. Han er selv
oppvokset nærmest i spon-dungen, som
han selv sier, og har etter en tid kommet heim og overtatt anlegg og drift.
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Sjøveganhytta sto først på besøkslista. Dette er en fabrikk som produserer maskinlaftede tømmerhytter
av pløyd furuplan. Fabrikken er
relativt gammel, og har vært nedlagt et par ganger. Gjennom tiden
har de slitt med å få til god tetting
i lafteknuten. De nye eierne har
utviklet en ny lafteknute som i seg
selv er tett, men i tillegg har de
utviklet et system for indre drenering slik at eventuell vanninntrengning blir drenert ut. Fabrikken lager
hytter etter egne tegninger eller
på bestilling. Maskinene som benyttes i dag er de samme som har

Vidar Larsen, innehaver av Larsen Laft.
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Fossmotunet er en del av Midt Troms
Museum. Her finner man en representativ samling av bygninger fra
”folkevandringstida”, nettopp det
vi var opptatt av å se og høre om.
Her fikk vi se ulike lafteteknikker,
skjeltring, stavlinekonstruksjon og
til dels grindverk.

denne. Kledningen på veggen var
interessant. Den var lagt kant i kant,
spikret med ugalvanisert smidd spiker. Taket var tekket med never hvor
det var lagt bord opp som beskyttelse mot snø og is. På denne måten
var neveren tetting for vann og
bordene tok av for mekanisk påkjenning.

Rehabilitert laftebygg klart for levering.
Her er det nyttet bjørk som byggematerial.

Tak med nevert og tredekke.

Viken senter
Kristian Moldenæs. I bakgrunnen kamlaftet stue med mislykket rehabilitering
av torvtak.

Standsmessig utedo fra Larsen Laft.

Bardufosstun
Fra Sjøvegan gikk turen til Bardufosstun hvor vi skulle bo. Dette
hotellet eies av Norsk idrettsforbund
og er treningssted spesielt for vinteridrett. Det ligger i trivelige landlige omgivelser like i nærheten av
Polarbadet. Vi samlet oss til felles
middag og sosialt samvær. De fleste hadde startet dagen tidlig og fant
senga i god tid før midnatt.

Midt-Troms Museeum
Neste dag rant opp med tåke, og
surt vær. Men vi var på plass ved
Fossmotunet på Bardufoss til avtalt
tid. Museumshåndverker Kristian
Moldenæs var på plass og ønsket
oss velkommen. Han tok oss med på
en språklig fargerik rundreise bland
bygninger, byggestil og historie om
folk og hus.

En av tingene som vi forundret oss
over var at de fleste byggene var
satt opp av sideskåret tømmer som
var kamlaftet. Vi hadde jo trodd at
folk fra Østerdalen ville lafte rundt
tømmer med never av ulik type.
Vår guide mente at i perioden da
Østerdølene kom og slo seg ned i
området, var sagbrukene kommet,
og man sideskar tømmer og kamlaftet for å kunne legge bordkledning utvendig.
Legging av torvtak var mye brukt,
men da med never som tetting. I
dag brukes mye grunnmursplast
som tetting under torvet. At det
ikke er like bra som never fikk vi se
på flere bygg, så her har vi nok
mistet noe ”handbåren” kunnskap
som vi må ta til bake.
På Fossmotunet hadde man nylig
ført opp et nytt redskapshus med
forskjellige typer historisk reisverk.
Egentlig stavlinekonstruksjon men
hvor man har benyttet litt forskjellig teknikk for å vise mangfoldet i

w w w. s a g . n o

Neste post på programmet var besøk på Vikensenter. Kort fortalt
Nord-Norges svar på Modum bad.
Med andre ord et sykehus, men
som driver psykisk behandling på
en litt annen måte. Vi skal ikke
dvele med behandlingen. Turen hit
var for å se en annen byggeteknikk:
Massivtrehus. Her er husene satt
sammen av ferdige rom bygget opp
av massivtreelementer fra Moelven
bruk. Dette var et bevisst valg fra
prosjekt og arkitekt. Man ønsket
et hus hvor man var i nær kontakt
med et naturlig byggemateriale,
treverk. Også det at hvert rom er
en selvstendig enhet gjør at beboer
har sitt eget rom hvor man ikke
deler vegger, gulv og tak med andre.
Byggemetoden er forholdsvis ny,
og dette bygget har gitt mange
erfaringer både byggteknisk

Senteret ligger i naturskjønne omgivelser. Kort veg til fjell, vann og elv.
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og med framføringer av ventilasjon,
vann, strøm og kommunikasjon.
Også isolasjon og vindtetting har
gitt en del nyttige erfaringer for
ettertid. Der var under oppføring
et nytt bygg hvor man nytter en
annen type heltre, ikke limtre, men
”plugging”.

Hvordan de har handtert så grove
dimensjoner til vegg og tak, er vanskelig å forstå for oss som lever i
mobilkrangenerasjonen.

Utvendig er bygget delvis kledt med
tjærebredt flis av lokal furu. Det
gav veggen et annet uttrykk enn
slett laminert tre. Før vi dro
videre inntok vi god lunsj i sentrets
spisesal.
Dimensjoner over driftsbygning.

Massivtrevegger, utvendig kledt med
“flis” fra lokalt sagbruk, overflatebehandlet med tjære.

På gården ble det rundt 1900 bygget nytt våningshus. Dette har en
tydelig inspirasjon av amerikansk
byggestil, nesten præriehus. Huset
stod slik det var brukt, med alle
møbler og innbo inntakt. Liketil
sveivegramofonen spilte 78 plate
med Kalle Sjeven Noe som den daværende eier hadde hatt med seg
tilbake fra Amerika. Gården var helt
selvhjulpen med alt av møbelproduksjon, båtbygging, jernarbeid og
ellers handverk som måtte til for å
bygge hus og drive gård. Et velutstyrt ”verksted” fortalte alt om det.

Vikebekken
Fra gården tok vi vegen fatt opp til
”Wiikbekken”. Her er en samling av
rekonstruerte vanndrevne ”maskiner”. Oppgangssag bygget som
skjelterhus. Kvern i tradisjonell laft.
Stampe – maskin for å lage vadmel
av vevd ull. Elkraftverk bygget i stavlinebygg.
Det ble fortalt at i dalføret fra Sætermoen opp til Altevann fantes seksten sagbruk og like mange møller.
På den måten kunne garden være
sjølberga. Det forteller også at man
hadde korn til egen matmel produksjon – i gode år, vel og merke.

Vikbekknen, fra høyre el-kraftstasjon,
kvern og oppgangssag.

Viken gård
Etter en kort spasertur over enga
hvor kyrne beita ferskt hå, ligger
Vikene Gård som var neste stopp.
Gården eies og drives av Johnny
Haugland, tidligere flyger som ønsket å bli gårdbruker.
Nye bygninger er satt opp på nytt
tun. Gården ble ryddet allerede i
1793. De gamle bygningene fra tas
vare på gjennom en stiftelse. Her
kunne vi virkelig se at det har vært
stor og grov skog i området. Lafteplanken i fjøset var ca 60 cm bred
og minst 6 meter lang. Også her var
det sideskåret tømmer med kamlafthjørner. Inne i fjøs og på låve
fikk vi igjen se dyktig tradisjonshandverk på sitt best. Tydelig at
folk på den tida kunne sitt yrke og
hadde handlag til å svinge øksa.
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Våningshus fra ca. 1900, inspirert av
Amerikansk præriehus.

Oppgangssaga bygget som skjeltrer
eller åpen stavlaft.

Ulf Larsen

Smie og treverksted, samt inngang til
jordkjeller.

Man kan ikke ha vært på studietur
i Troms uten å ha besøkt Ulf Larsen
(www.ulflarsen.no). Han er lærer
som etter hvert har bygget opp en
unik småskala treproduksjon. Egen
sag bygget med mange lure finesser.
Treverksted hvor han lager rekonstruksjoner av paneler, kledninger,
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vinduer og dører etter oppdrag fra
fylkeskonservator. Han har slipeutstyr og lager de fleste stålene til
fresen selv. Han lager også en rekke

utmøbler og andre ting på oppdrag
fra kunde. Alt produseres av tre fra
egen skog. Noen mennesker får tid
til alt, er blid og avslappet og har
rom for familie og venner.

Ulf sliper alle profilstål selv. Han
”arkivere” dem slik at kunden kan få
laget nye ting med den profilen man
brukte første gang.

Tørking av trelast hos Ulf. Ikke rart
kona plantet hekk for å berge plenen.

Ulf Larsen.

Så satte vi kursen heimover. Full av
inntrykk. Vi retter stor takk til dem
som tok vel i mot oss, som støttet
økonomisk og til alle dem som deltok på en positiv måte slik at det
ble en trivelig tur.

w w w. s a g . n o
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Helgeland Bygdesagforening er
i gang med komptansehevinga.

Etter lokalt initiativ har det
no blitt danna ei lokal forening på Helgeland.
Tekst: Inger-Marie Svingeset.
Engasjementet blant dei mindre
sageigarane er stort etter at Nesbruket i Mosjøen vart nedlagt, og
mange ønskjer å satse innan næringa. Det er ikkje noko særleg å
sjå alle dei tømmerressursane som
er bygd opp gjennom lang tid forsvinne ut av regionen utan å verte
foredla. Dette er realiteten i dag,
kan Knut PetterTorgersen, direktør
i Mosjøen og Omegn Næringsselskap
KF (MON) slå fast. Vi ønskjer å legge
til rette for at sagbruks- og treforedlingsindustri skal bli ein del
av framtida i vår region. Det er
mange små sagbruk i området og
vi håpar å kunne inspirere og ”løfte
fram” desse slik at dei skal kunne
danne gode bedrifter og nye arbeidsplassar i området. MON arrangerte derfor seminar for bygdesagene med tittelen Småskala Treindustri
Helgeland den 24. september. Det
kom over 80 personar på seminaret!
Norsk Bygdesagforening fekk 1 1/2
time til å orientere om foreininga
og om dagens situasjon i bransjen.
Inger-Marie Svingeset orienterte
om organisasjonen og Leif Grøndahl
orienterte om sine erfaringar med
å bygge opp eige sagbruk og bransjen og marknaden for øvrig. Etter
ein god lunsj var det debatt og orientering kring muligheter for samarbeid, kapital, råstofftilgang, utdannig, restaureringsbehov. Eit

Nyvalgt leiar i Helgeland Bygdesaglag,
Bjørn Ove Kroken.
Foto: Cathrine Markussen.

breitt spekter av aktørar frå skogeigarforening, laftebedrifter, museum, offentlege instansar, maskinleverandørar, skulen, og bank deltok
aktivt og alle var veldig positive til
at det no vart tatt tak i næringa og
alle ville bidra i samarbeidet.
Etter sjølve seminaret var det skipingsmøte for Helgeland Bygdesaglag, og det var einstemmig blant
dei frammøtte at dei ønskte at ei
foreining vart skipa. Bjørn Ove
Kroken vart vald til leiar og deltakarane var klare på at kompetanseheving var den viktigaste oppgåva
framover. Det vart difor beslutta
allereie på skipingsmøte at eit kurs
i ”Drift av sagbruk” skulle gjennomførast så snart som mogleg. Prosjektleiar på MON, Cathrine Markussen
tok på seg å vere sekretær for laget
ei tid framover.

Siste veka i oktober var 13 deltakere på kurs i ”drift av bygdesag”,
som gikk over to dager ved Mosjøen
videregående skole, Marka. Leif
Grøndahl fra Norsk Bygdesagforening underviste i skur og skurmetoder, sagblad og stell av sagblad,
treteknologi, tørking, stabling og
praktisk saging. Flere av deltakerne
hadde reist et stykke for å få med
seg kurset, blant andre Åge Bergquist
fra Misvær sag. Han startet i 2009
og hadde god nytte av kurset. ”Å
treffe folk, komme i kontakt med
bygdesagmiljøet og nettverket rundt,
betyr også mye” sier Bergquist.
Misvær sag skar ca. 100 kubikkmeter
tømmer i fjor.
Leder for Helgeland bygdesagforening, Bjørn-Ove Kroken, mente at
kurset var svært lærerrikt og akkurat
det de hadde bruk for på Fiplingdalsaga AS, hvor de er i oppstartsfasen.
Det har kommet innspill fra medlemmene om at det er behov for
kurs i sortering. Det håper vi å få
til i løpet av våren, fortel Bjørn Ove
Kroken.

Leif Grøndahl var kursleiar for ivrige
sageigarar på Helgeland.
Foto: Cathrine Markussen.

Heile 80 deltakarar var samla på seminaret ”Småskala Treindustri Helgeland”
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Annonser

www.sag.no

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, investesteringar,
logistikk, tomtespørsmål, søknader m.m.
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.

plass ein rådgjevar til å å diskutere vidare utvikling av bedrifta med.
TA KONTAKT med Norsk Bygdesagforening,
Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal.
Tlf.: 57 87 66 60 el. 918 86 113 for meir informasjon.

DET ER DIFOR med glede vi kan tilby denne
rådgjevingstenesta, der de får høve til å få på
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Annonser

www.sag.no
Prøv oss når det gjelder
•Fuktmålere
• Rundkuttere, profilkuttere
•Rillestål, rundkutterstål
•Laserlys
•Strammeverktøy
•Binol smøre/renseolje
•Titac plaststifter, stiftemaskiner
•Barkriverstål
•Huggerkniver og barkriverstål
•Tømmerkritt
•Stempel, fargeruller m.m
•Kjedekappsager

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Vi leverer tømmersagblader og verktøy
av beste kvalitet

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

Sagbladet
Milliardstøtte til fjernvarme
kan dempe effektbehovet,
mener biobransjen.
Tekst/foto: Kjetil Malkenes Hovland.
En pelletsfyrt ovn går for fullt i den
lille tilhengeren utenfor Stortinget.
NoBio, Norsk Fjernvarmeforening
og Avfall Norge har samlet seg for
å kreve økt støtte til fjernvarme,
konvertering til vannbåren varme
og kjøp av private pelletsovner.
Til sammen ønsker bransjen 1,25
milliarder kroner i økt støtte, gjennom den såkalte «Varmeenergipakken». – Pakken består av store
og små investeringer. Vi har fokusert spesielt på de områdene som
har utfordringer i energiforsyningen,
nemlig Bergensområdet og MidtNorge. Men dette er en utfordring
som vi har i hele landet, sier Håkon
Jentoft, direktør i organisasjonen
Avfall Norge, til Teknisk Ukeblad.

Ikke gode nok virkemidler
Biobransjen, avfallsselskapene og
landbruket har selvsagt interesse
av at støtten til fjernvarme, pellets og omlegging til vannbåren
varme. – Vi oppfatter at ambisjonene er sterke, men akkurat nå er
ikke virkemidlene sterke i forhold
til ambisjonene, sier Cato Kjølstad
i NoBio.

Ser på saken
I ettermiddag kom lederen i Stortingets energi- og miljøkomité ut
for å ta imot bransjens krav.
– Erling Sande, har du klar i lomma
de 1,25 milliarder kronene som biobransjen krever her?
– Ja, nå har jeg med meg en sjekk.
Mengden ler. – Nei, sånn skulle jeg
ønske det var å være politiker, sier
Sande til Teknisk Ukeblad. – Dette
er penger som ikke kommer over
natten. Vi har en generell ambisjon
om å løfte satsingen ytterligere. Vi
vet at vi har brukt over to milliarder
på landsbasis de siste årene. Dette
er ett av områdene innen fornybar
hvor det virkelig skjer noe, ikke
minst innen teknologiutvikling.
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VARMER NORGE: Avfalls-, fjernvarme- og biobransjen forsøker å varme opp
Senterpartiets Erling Sande med en pelletsovn. Med milliardstøtte i ryggen vil
bransjen kunne dempe kraftkrisen i Midt-Norge, tror de.

En utfordring

Demper effektkrisen

– Kan fjernvarme og pelletsovner
dempe kraftkrisen for Midt-Norge
og Vestlandet?
– Jeg tror ikke det er tvil om at mer
fornybar energi og varme har konsekvenser for strømbehovet i disse
områdene, man trenger ikke være
professor for å være enig i det. Det
som er utfordringen for oss politikere er midlene. Både mengden, og
det å få styrt dem inn mot det som
hvert parti mener er utfordringene,
sier Sande. – Dette er en spennende
pakke av løsninger som er verdt å
se mer på. Både for konkrete regioner, men også generelt. Dette er
en tankegang som er utviklet over
flere år, legger han til.

– Hva er fordelene ved dette?
– Dette vil gi lavere CO2- og støvutslipp. Det vil dempe effektkrisen i
Bergensområdet. Det er ikke nok
energi på de kaldeste dagene, og
varme vil bidra til å løse det problemet, selv om det ikke løser alt.
Og vi vil benytte avfalls- og bioressursene på Vestlandet som i dag
ikke utnyttes godt nok, sier Jentoft.
– Vil dette bidra til å bedre strømsituasjonen i Midt-Norge og på
Vestlandet raskt?
– Det kan det faktisk, ja. Omlegging
til pelletsovner vil kunne gjøres
nesten med en gang. Ombygging
av varmesentraler kan også skje
raskt. Fjernvarme tar lenger tid.

Omfattende milliardpakke
– Varmepakken består av støtteordninger til fortsatt utbygging av
fjernvarme, til ombygging av nærvarmesentraler og støtte til pelletsovner i husholdningene, sier direktør
Håkon Jentoft i Avfall Norge. Han
mener en slik støttepakke til biobransjen umiddelbart vil utløse en
rekke gryteklare prosjekter i MidtNorge og på Vestlandet, men også
prosjekter ellers i landet. – Ved å
forbedre støtteordningene vil vi utløse varmeenergi i formidabelt omfang. Men Enovas midler må omprioriteres, sier Jentoft.

TENK LANGSIKTIG: - En biosatsing skal
ikke redde hele situasjonen. Men man
må tenke langsiktig og langs flere akser,
sier utbyggingssjef Terje Strøm i BKK,
som forteller Erling Sande (Sp) hva som
bør gjøres.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
Men allerede neste år kan det realiseres mer fjernvarme.

BKK ønsker fjernvarme
Selskapet BKK ønsker å ta i bruk
mer bioenergi, men er avhengig av
mer støtte. – Det er jo sånn at alle
monner drar. En kilowatt er en kilowatt, og man må jobbe langs flere
akser. En biosatsing skal ikke redde
hele situasjonen. Men man må tenke
langsiktig og langs flere akser, sier
utbyggingssjef Terje Strøm i BKK til
Teknisk Ukeblad.
I dag er Vestlandet et sort hull i
norsk biosatsing, ifølge Strøm. Han
mener det må mer Enova-støtte til
for å få markedet i gang. – Det må
det definitivt. Det å hente flis fra
skogen, det koster, sier Strøm.

Vil se på pelletsstøtte
– Hva er mest realistisk å få gjennom
av disse forslagene, Erling Sande?

– Det blir vanskelig å gi et klart svar
på nå. Vi har et budsjett som gir noe
økt støtte. Vi er enige i at det er et
problem at investeringsstøtten til
pelletsovner har det med å bli brukt
opp tidlig hvert år, og det er noe vi
må se på. Det skjer fortsatt utbygging av fjern- og nærvarme selv om
tempoet er lavere.
– Når er Enovas nye rolle klar?
– Jeg kan ikke være helt presis på
det. Men når de grønne sertifikatene er på plass vil en god del av
midlene som i dag går til fornybar
elproduksjon som vind ligge inne
i sertifikatordningen. Politikerne
kan da kanalisere disse midlene inn
til nye områder. Det blir en stor
diskusjon hvordan dette systemet
skal utformes. Jeg vil si at Enova har
vært og er viktig. Det er ingen grunn
til å legge ned Enova, snarere tvert
imot. Men det blir nye utfordringer,
sier Sande.

Varmepakken:
1. Lokalt: Bergen/omland og
Midt-Norge - 400 mill kr.
2. Nasjonalt: Styrke investeringstilskudd (større støtteintensitet
pr. prosjekt) tilknyttet fjernvarmenett og lokale energisentraler - 400 mill kr.
3. Energiomleggingsprogram økt støtte til konvertering til
vannbåren varme - 200 mill kr.
4. Styrke ENOVAs husholdningsstøtteprogram - 250 mill kr.
5. Utrede støtteordning for fornybar varme på linje med fornybar el.

917 26 975
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Sagskratten
Denne gangen er det Bjørn
Blokkum som har skrevet
sagskratten. Her er hans
innslag:
I nabobygda Skaun var det bryllup,
skikkelig bondebryllup, odelssønnen
hadde giftet seg med en dame fra
de finere strøk i Trondheim. Under
bryllupsmiddgen var det som vanlig mange taler, og bruden reiste
seg også. 'Som dere alle vet er jeg
oppvokst i byen, og har lite erfaring med landbruk. -Jeg visste faktisk ikke hva en råne var før jeg ble
kjent med han Gabriel'

- 18 til -23 grader i 14 dager. Lite
snø, og bekker og vatn speiker opp,
så det kan bli gode forhod til å
kjøre seg opp tømmerveg. Med
ønske om en god vintersesong til
alle.

Utfordringen går sørover til Ole
Glorvigen.
Hølonda i slutten på november,
Bjørn Blokkum

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

Trenger du nytt sagblad - Vi har sagblad i de fleste størrelser
på lager! Trenger du sliping av sagblad. Vi sliper alle typer!
Kontakt oss: Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17 e-mail: stridbergs.norge@c2i.net

Enda en bryllupshistorie fra samme
bygda :-)
Diverse taler også her, og en gårdbruker kakket i glasset og reiste
seg: 'Æ tænkt itj å hoill nån tale
akkurat, men når de va så my bra
folk samla så tænkt æ å hør om nån
ha nån småkalva å sæll'
Ellers har vinteren startet tidlig her
på Hølonda, det har ligget på jamt
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Kjører egne sliperuter
Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59
Sagtomta, 2337 Tangen

www.teroteknisk.no
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Bransjenytt
Prestisjefabrikk står
stille
Hafslunds nye prestisjefabrikk står dørgende stille.
Europas største pelletsfabrikk på
Averøya til 600 millioner kroner
står dørgende stille, snart et halvt
år etter at miljøvernminister Erik
Solheim åpnet Biowood Norway,
skriver Dagens Næringsliv.
Utenfor står 70.000 tonn flis og
råtner, mens kundene ennå ikke
har fått en eneste pellet.
- Det kunne vært et stjerneprosjekt.
Dessverre har det vært mange feilvurderinger på grunn av dårlig
ledelse og ren udugelighet. Det er
årsaken til at fabrikken nå står stille,
sier Ole Kårvåg, en av initiativtagerne til pelletsfabrikken på Averøy
utenfor Kristiansund.
Tross planer om forurensende frakt
av flis fra Canada, Liberia og Baltikum, ble fabrikken likevel berømmet av både myndigheter og miljøvernere. Pelleten skulle bidra til
kraftig reduserte CO2-utslipp fra
kullkraftverk.
Da Solheim klippet over snoren i
juni, var det allerede klart at flisen
importert fra Canada, inneholdt så
mye stein at det ga store produksjonsproblemer.

For teknisk å forklare
Hafslund-ledelsen, som eide nær 80
prosent av Biowood Norway, la frem
resultater for første kvartal i mai, og
erklærte da at fabrikken var ferdigstilt og i gang med prøve-produksjon
i april. «Det forventes en gradvis
opptrapping mot full produksjon
ved utgangen av 2010,» het det i
rapporten. I stedet står maskinene
bom stille, slik de har gjort det
meste av tiden siden oppstart.
- Det blir for teknisk å forklare årsaken, men dette er normale tilpasninger i en oppstartsperiode.
Det vil alltid være utfordringer ved
igangsetting av prosessindustri. I

løpet av noen uker får vi levert en
ny steinutskiller, og setter i gang
med prøveproduksjon over nyttår.
I løpet av 2011 skal vi være i full
produksjon, men vi vil bruke den
tiden som er nødvendig, sier administrerende direktør Lars Frode
Askheim i Biowood Norway til
Dagens Næringsliv.
I løpet av sensommeren ble gründerne og minoritetsaksjonærene,
Møre og Romsdal Biobrensel, som
eide 21,8 prosent av Biowood
Norway, kjøpt ut for en ukjent sum.
Fra september har dermed Biowood
vært heleid av Hafslund.

mertransporten ut av bygda. Prosjektleiar Asbjørn Grindedal er trygt
forankra i bygda. Og tømmer er
det. Sjølv før registrering meiner
fagfolk at to taubanelag har fulltidsarbeid i 20 år med å vinsje fram
tømmerverdiane som no gror opp
i bygda. Grein og topp frå granskogen er god bioenergi og testar
for handtering, lagring og transport av dette råstoffet blir også
gjort i området. Nokre skogeigarar
har alt starta haustinga så no blir
det god gamaldags skogdag som
avsluttar med skogkveld på grendahuset i bygda.
Kjelde: www.kystskogbruket.no

Kjelde: www.dn.no

Samdrift i skog - nye
tankar under utprøving
I bygda Feios i Vik i Sogn finn
vi noko med det mest intensive og mest vellukka skogreising i fylket vårt. No kjem
resultatet i form av veksterleg
granskog, og utfordringane
står i kø.
Då dette vart planta rett etter krigen av ivrige plantarar som kom
like frå Trøndelag for å få jobb, var
det hesten som drog tømmer. I dag
er det taubaner og skogmaskiner
som rår, og skogsvegane skal helst
nå alle teigar. Nettopp små teigar
og teigblanding er årsak til at Feios
er plukka ut som eit av fire forsøksområde innafor Kystskogbruket
der ein vil sjå på moglege samdriftsmetodar over eigedomsgrensene. Senter for Bygdeforskning
følgjer denne samarbeidsprosessen
for å samle nye erfaringar og kunnskap om samarbeidsformene i
bygdene.
Alle dei aktive skogeigarane i bygda
har sagt seg villige til å vere med
på dette spenstige forsøket som går
over fem år og startar med skogregistreringar og planlegging av tøm-
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Globale trefiberpriser
mot gamle nivåer
Papirprodusentene betalte
i 3. kvartal 2010 den høyeste
prisen på to år for trefiber.
Den internasjonale prisindeksen for gran- og løvtrær
til masseproduksjon viser en
økning på 6 prosent sammenlignet med samme kvartal i
2009.
Industriens kostnader for hovedinnsatsfaktoren i papirmasseproduksjonen har ikke vært på dette
nivået siden 2008. Etter en forbigående nedgang i prisene i 2. kvartal
i 2010, er man nå tilbake på priser
som man ikke har sett siden før
finanskrisen.
For global masseindustri har trefiber
de to siste årene hatt en sterkere
prisvekst enn de andre innsatsfaktorene og står i følge Fisher Internasjonal nå for 59% av kostnadene
i produksjonen (2. kvartal 2010). Til
sammenligning utgjorde kostnadene
til fiber i samme kvartal i 2008 bare
55%. Andre store poster er energi,
arbeidskraft og kjemikalier.
Kjelde: www. skog.no
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Kutterspon
Utfasing av russisk
toll på tømmer
EU har blitt enig med Russland
om en gradvis nedtrapping
av landets eksportavgift på
trevirke. Dette gjøres som et
ledd i tilpassningen til WTO,
og man antar at denne avgiften etter hvert vil bli helt
borte.
- En utfasing av eksportavgifter
kommer til å bli innført når vi ratifiserer vår tilknytning til WTO, har
den russiske visestatsministeren
Igor Shuvalov uttalt i følge skogssverige.se. - Begge sider er overbeviste om at denne avtalen vil forenkle den overgripende prosessen
med Russlands tilknytning til WTO,
heter det videre i et felles uttalelse
fra EU og Russland. De første skrittet
blir at avgiften umiddelbart senkes
fra 15 til 2 euro pr. kubikk. Dersom
avgiften fjernes helt, kan dette
naturlig nok på sikt også påvirke
prisene på norsk tømmer. Det vil
imidlertid neppe gi noen effekt
allerede i 2011.
www.skog.no

Fritak for eiendomsskatt
Riksantikvar Jørn Holme
sendte fredag 26. november
ut brev til alle landets kommuner. Han oppfordrer til
fritak for eiendomsskatt for
fredede bygninger og andre
bygninger av historisk verdi.
Riksantikvaren understreker at også
eiendommer som kommunene selv
har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket. Hjemmelen i
eiendomsskatteloven til å frita for
eiendomsskatt for bygninger av
”historisk verdi” er lite kjent i kommunene og hos eiere.
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- Eiere av fredede og verneverdige
bygninger legger årlig ned et fysisk
og økonomisk krevende arbeid i
vedlikehold av vår kulturarv. Dette
gjelder under 1 prosent av den
samlede bygningsmasse, og inntaksfrafallet for kommunene vil derfor
være marginalt. Men et slik fritak
vil kunne bety mye for den enkelte
eier og motivere til godt vedlikehold, sier riksantikvar Jørn Holme.
Riksantikvar Jørn Holme understreker at den eldre bygningsmassen
ofte er viktig for kommunenes identitet og bidrar i mange tilfeller
til å gjøre kommunene til attraktive
reisemål. Dermed vil gode vilkår
for eiere av fredede og verneverdige bygg være en god investering
i framtidig verdiskaping for kommunene.
www.riksantikvaren.no

Kartlegging for kompetanseløft
Gjennom prosjektet ”Nasjonalt kompetanseløft for
skogbrukets arbeidskraft”
gjennomfører SKI en omfattende kartlegging for å dokumentere om det er behov for
kurstilbud eller veiledning
og eventuelt innen hvilke
områder. I disse dager er det
entreprenører i Trøndelag
som får besøk i sprengkulda.

Kartleggingen gjennomføres med
fokus på entreprenører og maskinførere. I tillegg vil også kompetansen
hos oppdragsgiver bli vurdert.
Dette skjer ved at Ola Finstad reiser
rundt i hele landet og intervjuer
og observerer utvalgte maskinførere i arbeid, samt intervjuer deres
oppdragsgivere. Finstad er en av
våre mest erfarne Aktivt Skogbruksinstruktører og har jobbet de siste
15 årene med oppfølging av entreprenører hos Allskog.
Skogsentreprenører og maskinførere har desidert størst praktisk
betydning for hvordan skogbruket
praktiseres og ”ser ut” framover.
Ny kompetanse er nøkkelen til
bedre lønnsomhet og effektivitet.
Skogbrukets Kursinstitutt har som
mål å tilby dette. Vi har ikke vært
gode nok, -det vil vi gjøre noe med!
Grunnlaget for dette arbeidet
legges i dette prosjektet, hvor et
bredt utvalg av organisasjonene i
skogbruket deltar og bidrar. Innen
utgangen av 2012 vil vi ha klart et
opplegg for hva vi kan gjøre bedre.
Målet er å bygge viere på eksisterende tilbud både hos SKI og andre
for å samlet kunne tilby et helhetlig videreutdannings/ voksenopplæringstilbud til målgruppene.
Prosjektet vektlegger bruk av moderne pedagogikk og teknologi med
et faglig oppdatert innhold.
www.skogkurs.no

Maskiner til salgs!
• Høvelmaskin Harbs. Type: 180-4F-1. Med rettebord. 6.spindlet maskin.
Under, over, staff, og 3 sidekuttere. Maskinen er veldig lite brukt.
1971. mod. Det følger med kutterhoder og div stål.
• Flishugger Bruks type 1300.
• Flishugger Hedlunds. Type 420/3. Nr:024/75.
• Impregneringsanlegg. Tube 19.meter lang. Stor kapasitet.
Kynna Treimpregnering AS • E.post: kynna@frisurf.no • Mobil. 416 10 882.
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Bygdesagenes leverandørguide

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

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no
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Lieds Verktøy
AS

4BHCMBEFS
Gunnestadveien 6, 3140 Borgheim
Tlf.: 33 38 20 00 - Mob. 900 82004

www.inmark.no

Tlf. 450 39 404 • www.miljosaga.no

Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
7JIFOUFSPHCSJOHFS
Tlf.: 70 17 28 00 Fax: 70 17 28 01
3JOHGPSBWUBMF
www.lieds.no
e-post: post@lieds.no5MG

- En stokklengde
foran

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

#MJOEIFJNo¯MFTVOE
XXXMJFETOP

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H.Svendsen
Reistad-Sentret
3425 REISTAD
Tlf.:95 23 74 60
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 !
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Returadresse:
Norsk Bygdesag Forening
6763 Hornindal

SUPERSAGBLAD
for tøff saging
Stellitt eller hardmetall

Super frost med patentert tann.
Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt.
Like enkelt å slipe som et standardblad.
NB! Vi leverer også lavenergi sagblad!
For bekymringsfri saging og høvling:

Ring 4548 3333
Postboks 44, 2261 Kirkenær
E-post: sliping@online.no • www.fhverktoy.no

SLIPEVERKSTED
Forum for norske bygdesager

