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Helsing Inger Marie Svingeset

Alt er likt seg her på kontoret i
innspurten av året, ordet kaotisk er
nok dekkande. Litt forseinking på
bladutgjevnaden, men håpar de set
pris på nytt blad i romjula.

frå deltakarane gjer at det er inspirerande arbeid også for oss i administrasjonen. Vi ser at det blir bygd
nettverk, utveksla erfaringar og
inngått samarbeid.

Sidan sist blad har vi gjennomført
ein spennande studietur, der vi besøkte
mange flotte bedrifter, turen er
sjølvsagt referert her i bladet.

Som de vil lese i årsmeldinga lenger
bak i bladet er det framleis nedgong
i medlemstalet vårt. Dette må vi
prøve å snu. Vi håpar medlemmane
sjølve kan vere med å bidra, gjennom
verving og framsnakking. Ta gjerne
kontakt med oss om du treng materiell
eller blad å dele ut på eit skog- eller
trearrangement nær deg. Vi opplever
at det er stor interesse for bransjen

Foreininga har gjennom sin medlemsundersøking fått klar beskjed
om at studieturar/faglege arrangement er noko av det viktigaste for
medlemmane. Gode tilbakemeldingar

Gode sagvenner!

100% kjerneved. Kjenner på lukten
av tre, vasser i litt for mye flis, mykt,
godt å gå i, trenger ikke gummimatte nei.

7 data-skjermer forteller opperatøren
hva som til en hver tid skjer. Når
det floker seg til, reverserer baner
og bånd seg for å prøve på nytt og
det løser seg. Tømmer blir scannet
og målt for optimal utnyttelse. En
helatomatisk saglinje.

Tom, naboen, kommer innom. Det
blir en liten stopp på høvelen og vi
slår av en prat. Rygger blir retta og
det blir en 5 minutter.

Så kommer jeg hjem og hverdagen
er tilbake. Snur å vender på bord for
å få ut den beste kvaliteten. Bærer et
bord tilbake, høvler det inn for å få
utnyttet nok et bord til kledning i

Ha ei riktig god jul, vi snakkast på
nyåret!

Hilsen Arne

Små og Store
I to dager har jeg vært på Scandinavias
mest moderne saglinje, Bergene
Holm i Åmli.

100 m3 tømmer går med pr. time.
Et stopp her gjør at millionene renner
ut (eller retterer sagt ikke renner inn).
En stund ble jeg satt litt ut, tenker
på mitt lille bruk og lurer på, er det
noe vits?

vår i møte med andre, men vi er
ikkje gode nok på å marknadsføre
oss verken som enkeltbedrift eller
organisasjon. Her må det gjerast
ein jobb framover. Digitalisering og
bruk av sosiale media er nok framtida
enten ein vil eller ei, ikkje minst
med tanke på rekruttering. Korleis
foreining og medlemsbedrifter skal
jobbe med dette framover bør diskuterast på årsmøtet i Trondheim
13.-15. mars. Håpar mange tek seg
tid til å delta.

Det er så lett å glemme den lille pausen
som kroppen så sårt trenger. Så ringer
telefonen: «Kan du ha ferdig 400
m lekter til i morgen, jeg fikk litt for
lite.» Ok vi skal klare det... «Åhh
tusen takk!»
Da er det at synker inn: Ja det er vits!
En kunde som gjør oss glad. Vi små
bedrifter med kortreist virke og som
kan snu om produksjonen på 5 min.
Stort mangfold av hva vi kan lage og
ikke minst det koster ikke 250 000.for en 5minutter.

Vi trenger virkelig også
de store lokomotivene
Det planlegges nå en stor råoljefabrikk på BergeneHolm der de
skal lage råolje av tre. Som så igjen
skal raffineres til biodrivstoff. Vi
ser at tre er løsningen på mye av våre
behov for klimaløsninger. Det skal
brukes i stedet for stål og betong
i byggebransjen.
Isolasjon i trefiber kommer nå. Varmekraftverk, flisfyring med pellets og
flis overtar for olje og kull. Så tre
kan brukes til alt det oljen har vært
brukt til i dag.
Har vi nok tre til alt dette?
Noe er helt sikkert, tre kommer til å
bli mer verdt i fremtiden. Så for oss
som jobber med det, og er fleksible,
ser framtiden lys ut.
Ha et strålende Godt Nyttår!
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Studietur 27.-29.oktober 2019
- Rinns Såg AB

Norsk Bygdesagforening arrangerte
2-dagers studietur den 27.-29.
oktober. I denne artikkelen får
du presentert ulike bedriftene
vi besøkte. Det var totalt 21
personar som deltok på turen.

Her vart vi godt tatt imot og fekk
orientering av dagleg leiar Thomas
Persson som fortalde om både historia
til sagbruket og produksjonen på
saga i dag.

Vi leigde buss av Askeladden Reiser
på Hønefoss, og sjåføren Svein køyrde
med stødig hand og godt humør.
Vi har søkt om økonomisk støtte
til å gjennomføre turen og vi takkar
hjarteleg for støtta frå Fylkesmannen
i Troms og Finnmark, Fylkesmannen
i Nordland, Fylkesmannen i Innlandet,
Fylkesmannen i Viken, Fylkesmannen
i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Ei anna nisje er at dei sagar grovt
furutømmer til firkant opp til 8 tommar.
Eit produkt som går mykje til tømrarar
og norske hytteeigarar.

Deltakarane møttest på Gardermoen
på ettermiddagen søndag den 27.
oktober og bussturen gjekk direkte
til Torsby i Sverige. Her bodde vi på
Sahlstrømgården litt utanfor byn i
landlige omgjevnader. God servering
og kosleg atmosfære gjer at vi gjerne
anbefalar denne plassen.
Måndag morgon var vi tidleg oppe
og etter ein god frukost og ein kjapp
busstur klar for fyrste bedriftsbesøk
som var Rinns Sag, Torsby.

Rinns Såg produserer «kvartsaga»
båtmaterialer og dekksplank for
store og små båtprosjekt. Kravet om
korrekte dimensjonar, god passform

Thomas Persson ved Rinns Såg AB tok
imot oss og presenterte bedrifta og delte
sin kunnskap med gjengen frå Norsk
bygdesagforening.

Landlige og trivelege lokalitetar for overnatting og servering
på Sahlstømgården i Torsby.
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Rinns Såg har framleis konsentrert
sin produksjon på ei tradisjonell
rammesag. Rammesaga gir produkta
ein spesiell struktur og gir ein unik
kvalitet, fortel Thomas. Hovudprodukta
deira er spesialmaterial av seintvoksen
gran, furu eller lerk med høg kjernevedandel. Dei satsar på tradisjonsbåren kunnskap og kvalitetsråstoff.
Kledning, laftetømmer, kilsaga golvbord, villmarkspanel, båtmaterial,
snekkerfuru og terassematerial i lerk.
I tillegg har dei fleire spesialprodukt
som køyrebruer til skogsmaskiner
og leigesaging.

Kilskorne golvbord er eit eksklusivt
produkt frå Rinns Såg, som blir arbeidd
med på vinterstid når kuldegradene er
mange på saga.

www.sag.no
samt god haldbarheit er viktig til
desse prosjekta. All material som er
emner i båtproduksjon blir spesialsortert og kvartsaga med ståande
årringar. Thomas påpeika at på denne
måten får materialane endå lenger
levetid og betre stabilitet. Saging
med rammesag garanterar at de blir
minimal deformasjon og svært lite
spenningar i virket når det tørkar.
Vi fekk også ein titt innom høvleriet
der det blant anna vart produsert
kilsaga golvbord. Eit eksklusivt produkt som krev mykje bearbeiding og
nøyaktighet.
Rinns Såg blei bygd på 1930 talet og
var i drift til midten av 1980 talet,
deretter var det stillstand fram til
dei 3 som i dag eig bruket starta opp
igjen i 1992. Dei 3 karane arbeidde
alle 3 på ein mekansisk verkstad og

Vårt fokus - foredling av tre

hadde lyst til å starte opp noko nytt
på fritida. Dei hadde tenkt å drive
sagbruket som deltid ved sidan av
ordinær jobb. I dag er dei 5 tilsette,
sagar ca. 5000 m3 i året og har ei
omsetning på ca. 12 millionar SEK.
Dei starta med standard dimensjonar,
men har gått over til å produsere i
all hovudsak spesialmaterialar. Dei
sagar no lengder opp i 11, 5 meter og
har investert i både hus og maskiner.
Blant anna ei tørke som tek 12 m
lengder.
Råstoffet kjøper dei stort sett frå
området kring Torsby, og dei bestiller
spesialtømmer med minste toppmål
på 25 cm. For råstoffet betalar dei
mellom 6-1200 kr./m3 pluss transport.
Flisa leverer dei paradoksalt nok til
Norge og til Solør Bioenergi og får
godt betalt for den der.

DIN SAMARBEIDSPARTNER
INNEN SALG OG SERVICE AV:








bånd-sirkelsagblad
høvel-fresverktøy
diamantverktøy
vindusverktøy
sliping av verktøy
teknisk besøk
opplæring mm.

Stensrudvegen 1, 2335 Stange,
Tlf 95 23 68 82, post@stridsberg.no
www.stridsberg.no, www.kvarnstrands.no
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Studietur 27.-29. oktober 2019
- Toolmarket A/S

på sliping av sagblad, motorsagkjeder,
borer, knivar til grasklipparar m.m.
Produktlista deira er lang: Belagde
kuttere, borr, diamantverkty, fingerskjøytfresar, fresar til treindustri,
hoggeknivar, høvelstål, hydrohylser,
næringsmiddelindustri, kuttehoder,
overfreser, profil- og vendeskjær,
sagblad og band, toolbox, trykkeri
mekanisk og tre, vindu- og dørverktøy.

Dagleg leiar for Toolmarket, Kai
Johansen, møter oss på eit flott
gardstun i Osebol. Her er hovudkontoret for selskapet som blir
drifta som eit franshise-selskap,
med 4 sjølvstendige avdelinger,
plassert i Norge og Sverige.
Toolmarket vart etablert i 2013, men
har 90 års samanhengande erfaring
med slipande og skjerande verkty.
Bedrifta vart etablert for å effektivisere salsorgansisasjonen til verksemdene. Dei 4 ulike avdelingane er
sjølvstendige einingar innanfor
Toolmarket med sin eigne spesifikke
produksjon. Samla sel dei alt av
skjærande, kappande og kløyvande
verktøy og står for sliping, retting og
vedlikehald/reperasjon.
Totalt har Toolmarket 11 årsverk og
omsetninga i 2018 var på 14 millionar. Den vil truleg auke til 17 millionar i 2019. Sliping av verkty står
for om lag 70% av versemda.
Toolmarket Kongsvinger
Blir drifta av F.H. Verktøy AS og er
strategisk plassert for å optimere utbyttet mellom den svenske og norske
marknaden. Dei har spesialisert seg
på sliping av sagblad. Toolmarket
Kongsvinger byggjer også spesialtilpassa
maskiner til treindustien. Dei driv
også med rådgjeving innan optimalisering av produksjon.

I tilknyting til Toolmarkets hovudkontor ligg det også eit sliperi som er
spesialisert på sliping av bandsagblad
og motorsagkjeder. Her fekk vi ei
grundig omvising og demonstrasjonar
av topp moderne slipeutstyr. Ikkje
minst fekk vi servert og påspandert
ein nydelig lunsj, midt i verkstaden!

Vi fekk demonstrert sliping av sagblad
og god orientering om prosessen.
høvelstål, borr, holsager, blad til
kappsag, verktyg.
Toolmarket Oslo
Blir drifta av Delta Slipeservice AS
og er spesialisert på sliping av knivar.
Toolmarket Rudshøgda
Toolmarket AS har overtatt Fodnes
slipeservice på Rudshøgda. Alf Erik
Fodnes har fagbrev som verktøysliper
samt over 30 års erfaring og har
ansvaret for avdelinga. Kompetanse

Utan mat og drikke… nydelig lunsj
i verkstadlokala til Toolmarket.

Toolmarket Karlstad
Blir drifta av Värmlands Slipcenter
Ledende leverandør av
leverandør av
AB Värmlands Slipcenter
vart av Ledende
LedendeAB
leverandør
sagbruksmaskiner
! sagbruksmaskiner!
sagbruksmaskiner
etablert i 1980 av Elin
og Bo Fredin !
men i dag er det deira dotter Åsa
Fredin, som har ovettatt.
Toolmarket Karlstad sliper sagkjeder,
hekkesakser, grasklipparstål, stubbeTelf. 62821555 Fax. 62821550
fresarar, ryddesagblad,
økser,
knivar,
e-post:
info@se-saws.no
www.se-saws.no
sakser, fresar, rundkutterar, stål og
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Telf. 62 82 15 55
Fax. 62 82 15 50
e-post: info@usnr.com
www.USNR.com
Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

Annonser

www.sag.no

Vårt fokus - foredling av tre

Godt
verktøy
til
ForNuftig
Pris
brukervennlig
kvalitetskutter
med topp ytelse
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 avvirkningsdybde på opptil 6-8mm.

•

Forbedret kvalitet på både HS og
HW vendeskjær.

•

Vektreduksjon ved utstrakt bruk av
lettmetallegeringer i kutterkroppens passivsoner.

•

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

100%
Kost - nytte-verdi

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

Følg oss på Instagram

Ring oss i dag: 66 77 89 00

www.Falkenberg.no

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

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.
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Studietur 27.-29. oktober 2019
- Moelven Notäs Ransby AB
På Moelven Ransby vart vi invitert
til kaffi og litt å bite i medan vi
fekk ein teoretisk presentasjon
av sagbruket av driftssjef PerErik Nilsson. Deretter fekk alle
tildelt refleksvestar, vernebriller
og ørepropper og vi fekk ei
spennande omvising gjennom
heile bruket, prosessen frå
tømmeret kom inn på sagtomta
til det stod klart til henting
i ferdiglager.
Ved Ransby har det vore sagbruk sidan
1971 dengang med ei rammesag. Den
saga gjekk fram til 1997, med totalt
120 personar tilsett (1 person pr.
dimensjon i sorteringa).

Spennande med ein kikk i «saghuset».

Etter 1997 starta moderniseringa og
det er no sett inn ei «Söderhamnslinje», som skjærer 150.000 m3 tømmer
pr. år. Dei sagar kun småtømmer med
dimensjonar mellom 13 og 18 cm
topp. Tømmeret blir grovsortert i
skogen og dei dimensjonane som er
over 22 cm og kjem til Ransbygsaga,
blir transportert vidare til Moelven
Notnes.

Det blir skore ca. 60% gran og 40%
furu på bruket og dei har eit skurutbytte på 54-55%. I Moelven konsernet
er Ransbysagen eit nisjesagbruk, der
halvparten av trelasta går vidare i
eige konsern, som eksempel til limtre
og komponentar. Resten av trelasta
blir eksportert til Tyskland. Trelasta
blir tørka til 10-12% slik limtreproduksjonen krev.

Råstoffet blir vidare sortert i nøyaktige
dimensjonar/lommer før det blir
lagt på tømmerinntaket.

I dag er antall tilsette 34 personar
og i tillegg har dei 3 tømmermålarar.
Saga blir køyrd jamt heile året, men
alle får juleferie, så då er anlegget
stengt. Økonomisk kan Per-Erik
Nilsson stadfeste at Ransbysagen går
godt og har positive resultat kvart år.

Det har blitt investert mykje på bruket
siste tida, dette også fordi sagbruket
vart utsett for brann i 2018. Det har
kome på plass ny sorteringslinje med
videosortering og nytt ferdigvarelager
det siste året.
Tømmersortering i lommer før
tømmerinntak.

Videosortering er innstallert på den nye sorteringslinja.
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Det nye ferdigvarelageret var sjølvsagt bygd i limtre frå Moelven. Eit
flott bygg.

Annonser

Brukte maskiner fra sag- og høvleri til salgs
Skjåk Trelast AS har det siste halvåret gjort ombygginger
på sagbruket, og legger med det våre gamle maskiner ut for
salg. Selges som de står til høystbydende, enten hver for seg
eller som flere maskiner samlet.

• Høvel av typen JAJOD F-220 (prod.år 1965)
• Automatisk slipemaskin JAJOD M360
(prod.år 1977)
• Listverkshøvel GRAMA MK 6 (prod.år 1966)
• Bruks 1500M flishogger med tilhørende
Bewi-motor og knivsett (prod.år 1978)

Det medfølger blant annet løsstål til listverkshøvelen, kutterhoder og annet tilbehør til maskinene. Vi sender gjerne
mer informasjon ved forespørsel.
Ta kontakt ved interesse eller spørsmål.

Tlf: 612 13 890. Epost: trelast@skjak-trelast.no
Web: www.skjak-trelast.no

Vårt fokus - foredling av tre

Dobbeltkanter OB-II M
Midtsentrert Bladsett - Fjernstyrt

Bygdemartn

www.sag.no

230 V

Pris fra kr. 118300,-

OB-II M er en flerbladsag med opp til 6 blad.
Kapasiteten er 80 mm med 4 blad og 50 mm med 6
blad. Innføringsbredde 950 mm. Sagbredde 60-430
mm. Fjernbetjent med datajustert dimensjon.
6 kW motor på hver aksling. Ekstrautstyr: Elektrisk
justerte drivvalser og mulighet for 2 stk. laser.

Norsk
Norsk Treteknikk AS
Norsk

Treteknikk Miljøsaga
tlf. 450 39 404
www.norsktreteknikk.no

Vi kan alltid konkurrere på pris og kvalitet

RØR OG RØRDELER
Kontakt oss for tilbud
hver gang du skal kjøpe:
galvaniserte rør
stålrør
rør av rustfritt stål
alle typer rørdeler

Kontakt: p-blakstad.no | firmapost@p-blakstad.no | 73 95 79 60

Industriventilasjon og grønn energi
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Studietur 27.-29. oktober

- Nordisk Massivtre, Kongsvinger
Selskapet vart skipa i 2017 av
Hunton Fiber, Stangeskovene
og Massiv Holding, og er ein av
tre massivtrefabrikkar i Noreg.
Fabrikken ligg på Kongsvinger
og baserer produksjonen på
kortreist virke frå Austlandsregionen og Vest-Sverige.
Anlegget er plassert i eit tradisjonelt solid skogdistrikt og eit
viktig knyte-punkt for skog- og
trenæringa.
Vi blir tatt imot av dagleg leiar, Stein
Wasa som fortalde om etablering og
produksjon. Dei har lagt vekt på ein
enkel produksjon av elementa. Blant
anna brukar dei manuell arbeidskraft
til å legge lamellane i elementa. Ein
del av maskinparken i produsjonshallen er med på sin 3. massivtreetablering. Dei var fyrst i bruk i
Moeleven si satsing på massivtre,
deretter kjøpte Massiv Lust maskinene
og no er dei komt til Kongsvinger og
forhåpentleg vere med på ei suksesshistorie.
Hovudprodukta er etasjeskiller,
vegg- og takelement i desse dimensjonane:
• Tjukkelse: 60 - 260 mm
• Lengd: 3000 - 12000 mm
• Breidder: 1200 - 2400 - 3600 mm
For å opparbeide seg kapasitet blir
det produsert ein del plater for lager
i følgjande dimensjon :70 x 1200 x
4750 mm i bunter på 10 plater.
Stein Wasa meinar det er mange fordelar med å velje massivtre i mange
prosjekt fordi det har stor fleksibilitet ved formgiving, planløysing og
konstruksjon. Han seier likevel at
det er viktig å ikkje seie ja til alt, for
massivtre er ikkje eigna for alle typar
bygg. Han nemner følgjande fordelar
ved val av element frå Nordisk Massivtre:
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Dagleg leiar i Nordisk Massivtre, Stein Wasa, presenterte bedrifta.

• Lett å kombinere med andre
materialar
• Lav vekt og høg styrke
• Kort byggetid og enkel montering
• Kostnadseffektiv og gunstig for
byggeprosjektets totaløkonomi
• Basert på kortreist og bærekraftig
skogbruk med fornybare ressurser
• Gode miljøegenskaper. Tre binder
CO2 og reduserer utslippene av
det til atmosfæren, og elementene
krever lite energi i fremstillingsprosessen
• Skaper et godt og ryddig arbeids
miljø på byggeplassen
• Sunt inneklima for sluttbrukerne
med treets gode fukttransporterende, temperaturregulerende og
lyddempende egenskaper
• Gode branneigenenskapar
Nordisk Massivtre produserer dei
krysslimte massivtreplatene, ved å
nytte eit tokomponent limsystem,
MUF. Dette meinar dei er det beste
produktet med tanke på brannmotstand. Limet er eit harpikslim som
ikkje delaminerar ved høge temperaturar.
Fyrst blir lamellane av trevirke limt
saman til plater, deretter blir elementa
dimensjonert til ønska storleik og
pakka for transport.
Nordisk Massivtre har eigen konstruktør som utarbeider produk-

sjonsunderlag og montasjeteikningar,
dette basert på teikningar frå arkitekt
eller ingeniør, i tillegg er dei i tett
kontakt med rådgjevarane i byggeprosessen slik at den bli så effektiv
som mogleg.
Presis og god planlegging frå starten
av gir ein mest mulig effektiv og vellukka byggeprosess, dette gjev ekstra
stor gevinst i massivtreprosjekta,
meinar Stein Wasa. Om ein tenkjer
byggeplass i starten av prosjektet,
vil dette vere ein stor fordel i høve
logistikk, pakkeplan og montasjeteikningar. God kontakt med kunde
i denne fasen er avgjerande for resten
av prosjektet.
Nordisk Massivtre er så langt fornøgd med utviklinga og etterspørselen etter massivtreprodukt aukar.
Det kan til tider vere vanskeleg å
velje dei rette prosjekta, kan Stein
fortelje.

Standard massivtrelement frå Nordisk
Massivtre.

- Eidsvollsbygningen
Etter å ha besøkt
Nordisk Massivtre køyrde
vi til Eidsvollbygningen
der vi hadde bestilt lunsj
og omvising. Trine Erikson hadde omvisinga og
hadde solid kunnskap om
både bygget og historia.
Vi kan absolutt anbefale
dette til andre grupper.
I 1814 vart Grunnlova skriven
og vedteken i hovudbygningen
Eidsvolls menn 29. oktober 2019.
på Eidsvoll jarnverk, og i
ettertid er huset kjent som
Eidsvollsbygningen. Den gongen var vart skifta i 1887–1890, men kjellaren
det ein privat heim, og det var Carsten har blitt rekonstruert og romma vart
bygde opp att til grunnlovsjubileet i
Anker som eigde jarnverket.
2014 og er no ein del av omvisinga i
huset.
Huset er i lafta tømmer og panel, og
då det stod ferdig kring 1770 var det
I fyrste høgda var det finstover og
den største trebygningen i landet
selskapsrom i nordfløya, og daglegrom
(fram til Stiftsgarden i Trondheim
i sørfløya. Selskapsromma hadde
vart bygd nokre år seinare). Men alt
i 1780-åra byrja dåverande jarnverk- meir påkosta interiør, med kostelege
tapet og golvteppe, medan nokre av
seigar, Hans Hagerup Gyldenpalm,
å modernisere huset. Carsten Anker romma i sørfløya hadde måla panel
og golv.
heldt fram moderniseringa av huset
då han kjøpte verket i 1794, men
Fru Anker og dottera Annette hadde
i 1814 var det framleis ein del av
romma sine i sørfløya, medan Carsten
andre høgda som ikkje var ferdig.
Den store salen som skulle bli festsal Anker hadde kontor og sengekammer
i andre høgda. I andre høgda var òg
med Anker si store samling måleri,
gjesterom og den store salen.
vart aldri fullført slik som planlagt.
I 1814 vart han nytta til møta i RiksStaten tok over Eidsvollsbygningen i
forsamlinga, og vart etter det kalla
1851, og huset vart sett i stand til det
Rikssalen.
første grunnlovsjubileet i 1864. Då
Eidsvollsbygningen har ei grunnflate forsvann diverre Anker sine opphavlege tapet og fargar. Seinare har
på om lag 600 m2, og med kjellar og
Eidsvollsbygningen blitt restaurert
to høgder vert det eit stort hus med
mange rom. Kjellaren inneheldt kjøken til grunnlovsjubilea kvart femtiande år.
og matkjellarar, og alt som elles
Målet med restaureringa til jubileet
trongst for å drifta eit herskapshus.
i 2014 var å attskapa Ankers interiør
I tillegg var det soverom for tenarstaben, og folkestove. Folkestova var med rekonstruerte tapet og fargar,
matrommet til tenarane. Alle romma tekstilar og inventar.
Kjelde: eidsvoll1814.no
i kjellaren vart fjerna då grunnmuren

Etter å ha fått omvising på Eidsvollbygningen var det strake vegen til
Gardermoen igjen og heim til striskjorte og havrelefse. Studieturen
hadde gått heilt etter planen og alle
bedriftene var svært rause både med
servering og deling av sin kunnskap.
Det er svært verdifullt å kunne kome
rundt å sjå andre bedrifter i praktisk
drift og høyre om deira prioriteringar
og erfaringar. Tusen takk til alle!

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
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Tre i landbruksbygg

– bioøkonomiske fjos, et samspill for framtidens grønne næringer!
Satsing på tre i drift- og landbruksbygg har vært økende de
siste ti årene, og vi kan i dag se
en rekke pilotprosjekter i ulik
størrelse og ulike funksjoner i nær
alle fylker. Det er økt interesse
blant gårdbrukere i å satse på
nybygg i tre, men enda krever
det en del av gårdbrukeren selv
i å orientere seg, og man må
gjerne sette sammen flere aktører
på egen hånd for å få et fullverdig
bygg på plass.
Tekst og foto: Kristin Støren Wigum,
Kystskogbruket
Forprosjekt forankret i Rogalands
Bioøkonomiske Strategi
Rogaland Skognæringsforum med
Riska Sag i spissen, er noen av aktørene
fra treindustriens side i Rogaland
som har tatt initiativ til å arbeide
med det større bildet, slik at både
betingelsene for nye landbruksbygg
blir satt under lupen, og samarbeid
på tvers av verdi- og leverandørkjeden
for bygningene, teknologi og interiør
blir kartlagt. Rogaland Fylkeskommunes
strategi for bioøkonomi i Rogaland
gir en relevant og langsiktig ramme
for dette arbeidet. I vår fikk Tredriver
i Rogaland, Kristin Bryne-Sandvik,
Rogaland skognæringsforum, og
Kystskogbrukets prosjekt FoU,
Innovasjon og trebruk, på plass et
forprosjekt støttet av Fylkesmannen
og Fylkeskommunen. Som en innledning til de større spørsmålene
omkring landbruket og deres behov
rundt bygninger og infrastruktur, ble
det gjennomført Framtidsverksted
oppfulgt av et mer konkret arbeidsmøte med forretningsmodeller og
innhold for framtidige fjøs, «Det
bioøkonomiske fjos». Hva kan det
defineres som? Hvilke fordeler kan
et landbruksbygg i tre gi? Vi prøver
å forholde oss til ei framtid med mer
12

Mange flotte landbruksbygg i tre finnes nå som viktige erfaringer å bygge videre på. Her fra
Evje, levert av Riska Sagbruk og Pretre - Jæren Treteknikk, 1800 kvm for ammekyr.
Foto: Terje Birkeland.

usikkert klima, endringer i mattrender
og store forventninger til landbruket
om redusert klimautslipp og økologisk
fotavtrykk. Her kan skog- og trenæringa
bidra med lokal materialbruk i bygg,
men skog som ressurs kan gå styrke
og bidra inn i mange kretsløp knyttet
til gården.
Breiholen gard på Jæren har sagt seg
villig til å være pilotgård i videreutvikling, og utforske sammen med
trenæringa hva fremtidens «bioøkonomiske fjos» kan være, finne kriterier
for fleksible løsninger, og se på andre
krav til bygningsmasse, energibruk,
tilrettelegging for nye produksjonsmetoder, dyrehold og lokalformidling
av gårdens produkter. Bio-kretsløp
av alle slag skal det legges til rette for,
men hvordan?
Regjeringens bioøkonomistrategi
og Fylkeskommunen i Rogaland sin
egen strategi for bioøkonomi peker
på hvor sentral skogen vil være for
å løse fremtidige utfordringer. Et av
resultatmåla i «Strategi for bioøkonomi
i Rogaland 2018-2030» er å øke

den lokale foredlingen av skogsvirke.
For å nå målsettingen vil et av tiltakene være bedriftsutvikling. Det
har skjedd mye innenfor trebruk i
Rogaland de siste årene; signalbygg
og arkitektmiljø har sprengt grenser,
og tredriversatsinga har gitt konkret
overføring av kunnskap og nettverk
til kommuner og utbyggere i fylket.
Forprosjektet «Det bioøkonomiske
fjoset» ga Skognæringsforumet
muligheten å knytte til seg Daniel
Andreas Breivik, som er nyutdannet
fra NMBU med masteroppgave i tre
i landbruksbygg. Daniel har i tillegg
fått en prosjektstilling hos Fylkesmannen for å samspille med tredriveren i å mobilisere mer bruk av tre
i landbruket!
Innovasjon og nytenking
i 100-års perspektiv
Anfinn Rosnæss, assist. landbruksdirektør i Rogaland åpnet verkstedet
med å vise hvordan fylket fram mot
2030 vil legge til rette for alle naturbaserte og fornybare næringer i å
utvikle seg i fellesskap og ta kunne
bidra til nye arbeidsplasser i Det

www.sag.no
grønne skiftet. Dette er kritisk spesielt
for det oljebaserte Rogaland. Framtidsverkstedet utfordret oss til å tenke
100 år fram og veien dit, for å forstå
i større grad forstå hvordan bonden
må tilpasse seg og kunne endre seg
til tross for svært så stedfaste investeringer som et driftsbygg er. Erik
Øverland, framtidsforsker og seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet,
påpekte allikevel at ikke alt er i endring.
Men det er viktig å åpne opp relasjonene
mellom gården, samfunnet og naturen
slik at endringer på andre områder
kan tenkes inn i nye løsninger også
for gårdbrukeren, f.eks bruk av teknologi, interessen for forståelse av
kretsløpene, og nye trender innen
kosthold og globale tilgang på matressurser. Samtidig er det viktig å se
oss tilbake. Hvilken rolle tok gårdbrukeren før, på Jæren? Hvordan tilpasset man seg de store skiftene i
samfunnet under industrialiseringa?
Svein Ivar Langhelle, førsteamanuensis
ved Universitetet i Stavanger, ga oss
et spennende innblikk i «Skogen,
garden og landbrukets historiske
innovative rolle i Rogaland 100 år
tilbake – bioøkonomi med historisk
blikk». Dette innlegget som ga oss
flere hundre års blikk bakover, ga oss
dybde og røtter i arbeidet, og samtidig kunnskap om hvilken mobilisering, innovasjon og nyutvikling som
gårds- og skogsdrift har bidratt til.
«Sirkulærøkonomi» gjennomsyrer
tidligere tiders tenkning og «bruken
av hele dyret» kan inspirere oss for
framtida. Langhelle viste hvordan
den jærske bonden alltid hadde vært
i forkant og tenkt nytt, før ressursene
ble oppbrukt. Men han kunne også
fortelle om de store skogene i Rogaland
som ble utsatt for tidlig industrialisering og avskoging. Dette sier
noe om mulighetene også i forhold
til naturens forutsetninger for ny
skogsatsing i fylket.

Vårt fokus - foredling av tre

Det vi kanskje lærte mest av på framtidsverkstedet var nettopp dette at vi
som nettverk, samfunn eller bransje,
kan gjøre raske grep sammen som gir
bevisst endring, før vi absolutt må,
men da gjelder det å ha undersøkt
muligheter, knyttet sammen ulik
kunnskap og ikke minst sett på hva
vi faktisk ønsker oss!

1) Utvikling av kriterier eller kjennetegn for bioøkonomiske fjos. Vi bygger
videre på eksisterende krav til f.eks
sirkulærøkonomi og Futurebuilt for
framtidige bygg, sett i sammenheng
med en gårdbrukers behov. Arbeidet
skal relateres til hele Kystskogbruket
og spesielle klimatiske eller andre
naturgitte forhold.

Hovedprosjekt med utvikling
av klynger og eksempler på
bioøkonomiske fjos
Bærekraftig utvikling omfatter som
kjent både sosiale, økonomiske og
økologiske forhold. Som oppfølging
av Framtidsverksted, deltok 14
personer videre på arbeidsmøte hvor
vi diskuterte forretningsmodeller
med de ni spørsmålene fra Alexander
Ostewalder, litt omskrevet for vårt
prosjekt. Som del av det såkalte «kundeløftet» spurte vi hvilke kjennetegn
et bioøkonomisk fjos skal ha?
Arkitekt Anders Eik Pilskog viste
oss «Longhouse» nær Lyngdal, et
gårdsprosjekt som også inkluderer
overnatting og fasiliteter for arbeid
og opplevelse, vegg i vegg med kyr
og fjos. Tre som materiale stod fram
som både et klimavennlig og selvsagt
materialvalg her. Stor fleksibilitet,
minimale inngrep i grunnen og lette
byggkonstruksjoner, viste at det er
mulig å tenke nytt
basert på gamle
tradisjoner.

2) Utvikling av lokale bedriftsklynger,
med små og større foretak og sagbruk,
som gårdbrukere kan få bistand hos.
Dette bør omfatte prosess og helhetlige løsninger som inkluderer energi,
vannhåndtering, drift (forretningsmodell for gården), og bygg.
3) Pilotprosjekt på Jæren, og utprøving
av kriterier og klyngesamarbeid.
Hovedprosjektet åpner for flere
deltakere. Vi arbeider med videre
forankring og sammendrag av forprosjektet ut januar 2020, og tar
gjerne imot henvendelser!
Ta kontakt med tredriver i Rogaland,
Kristin Bryne-Sandvik, e-post:
kristin@byggitre.no, eller Kystskogbruket, ved Kristin Støren Wigum,
FoU, innovasjon og trebruk, e-post:
kristin@kystskogbruket.no.		
					
					

Forprosjektet skal
nå avrundes med
en oppsamling av
materialet og
tankene som er
utviklet. Målet
videre er etablering
av hovedprosjekt
med tre satsinger:
Større deler av verdikjeden var invitert til forprosjektet oppstart med
Framtidsverksted.
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Årsmelding for Norsk Bygdesagforening 2019
Organisasjonen

Styret har i 2019 vore samansett av:
Styreleiar:		Arne Høye, Marnardal
Styrets nestleiar:
Håvard Sunnset, Hølonda
Styremedlem:		Rune Skjørestad, Hommersåk
Styremedlem:		Ole Jegleim, Gol
Styremedlem:		Kjartan Bergsvåg, Voss
Det har i 2019 vore halde 4 styremøte, 1 fysisk styremøte
i samband med årsmøte og 3 via Skype.
Det har vore handsama 32 saker (pr. 1. desember).
Fylkesleiarane/fylkeskontaktane i dei ulike fylka:
Østfold			Johan Skammelsrud
Akershus		Roar Sørgård
Oppland		
Per Arne Jostad
Hedmark		Ivar Grøndahl
Vestfold		Runar Bekkeseth
Agder			
Jens Kristian Berglund
Telemark		Asbjørn Roheim
Buskerud		
Øyvind Wiger
Rogaland		Åsmund Bakka
Hordaland		
Pål Solberg
Sogn og Fjordane
Jan Arild Vatnelid
Møre og Romsdal
Herman Hervåg
Sør-Trøndelag		
Håvard Sunnset
Nord-Trøndelag	Ottar Staberg
Nordland		
Øystein Lyngmo (gjeld området
			Lofoten/Vesterålen)
Troms			Arild Kulseng-Hansen
Finnmark		
Helge Molvig
Det er variabel aktivitet i fylkeslaga, der den meste av
kontakta med administrasjonen går gjennom ulike aktivitetar som blir organisert i fellesskap, som for eksempel

kurs, seminar, fagdagar. Aktiviteten i fylkeslaga har over
tid gått tilbake og vi treng ei vitalisering av dei fylkeslaga,
slik at lokale og regionale behov blir tatt i vare på ein
betre måte. Foreininga sentralt bør arbeide meir for å
få fylkeslaga til å bli meir aktive.
Eiga ungdomsgruppe
Vi har i 2019 bestemt at det skal arbeidast for å få etablert ei eiga ungdomsgruppe i foreininga. Vi er i startfasen og 6 ungdomar har meldt si interesse. Dette arbeidet
vil fortsetje på ungdomane sine premissar neste år.

Administrasjon

I 2019 har Norsk Bygdesagforening hatt dagleg leiar i
100% stilling og i tillegg har vi leigd inn prosjektleiar
i om lag 40% stilling. Kontoradressa er Tonningsgata 42
i Stryn sentrum der begge har kontorplass.

Medlemstal

Vi har dessverre framleis ein nedgang i medlemstalet. I
desember 2019 er det registrert 214 ordinære medlemmar
i foreininga. Dette er ein nedgang på 15 frå året før. Det
er stadig nye medlemmar som melder seg inn og som gir
tilbakemelding på at dei har god nytte av foreininga,
men dessverre er det fleire som melder seg ut. Hovudtyngda av dei som melder seg ut er dei som legg ned bedrifta
på grunn av liten aktivitet, alder, eller mangel på rekruttering. I tillegg har vi 10 med Interessemedlemsskap og
83 som har bladabbonnement.
Ei av utfordringane til foreininga er at vi ikkje får gjort
foreininga godt nok kjent ut mot potensielle medlemmar
og ut i marknaden til medlemsbedriftene. Vi har også eit
potensiale i få medlemmar frå bedrifter som snekkeri,
laftebedrifter, restaureringsbransjen osv. Dette er ei oppgåve som heile organisasjonen bør engasjere seg i. Lokalkunnskap er viktig for å fange opp potensielle medlemmar/
interesserte og få dei med på laget.

Arrangement i regi av Norsk
Bygdesagforening 2019

Gode diskusjonar og innspel under årsmøtet på Hønefoss. Styreleiar
Arne Høye leiar seansen.
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Årsmøte
Den 8.-10. februar arrangerte vi årsmøtehelg på Hønefoss.
Dette var organisert om lag som tidlegare, med god blanding
av bedriftsbesøk, foredrag og sosial aktivitet. Nytt dette
året var at vi la inn eit kurs i bruk av sosiale media i pro-

www.sag.no
grammet (ein halv dag). Bedriftsbesøka dette året gjekk
til Splitkon sin nye fabrikk på Åmot og til Vesetrud Sag.
Vi hadde også foredrag frå andre bransjeorganisasjonar
som Norsk Laft, Norske Trevarer og Kystskogbruket.
Dette som eit ledd i å bygge gode nettverk og sjå på aktuelle samarbeidspartnerar for både foreining og medlemsbedrifter.

I samband med årsmøtehelga vart det arrangert kurs i bruk av sosiale
media med kursleiar Elise Landa.

Kurs
Det er i 2019 blitt arrangert kun 2 kurs.
1. Kurs i bruk av sosiale media på Klækken Hotell,
Hønefoss 8. februar, kurleiar Elise Landa.
2. Slipekurs 11. oktober på Indrehus Bruk i Svelgen,
kursleiar Anders Paulsson.

Nettside

Foreininga har eiga nettside www.sag.no som fungerer
middels. Den har gått litt ut på dato, og den har heller
ikkje i år blitt prioritert høgt nok i forhold til å legge ut
nytt fagstoff og andre oppdateringar. Det er viktig å ha ei
god nettside, men krev at ein har kontinuerleg fokus på
oppdateringar. Leverandøren av nettsida, Pricom AS, har
også fått i oppdrag å lage malar og tilby våre medlemmar
eigne nettsider. Dette har dessverre ikkje blitt gjennomført etter planen.

Vårt fokus - foredling av tre

arbeidstittelen «Vi som satser på tre» på desse arrangementa. Det har vore variabelt med deltakande bedrifter,
men opplegget og innhaldet har fått svært mykje ros.
Det er nyttige samlingar for våre medlemsbedrifter og
arbeidet har ført til fleire nye prosjektidear som vi håpar
blir realisert. Det er opp til dei deltakande bedriftene å
setje prosjekta i gang, men foreininga vil støtte med dei
ressursane ein har. Alle dei 6 seminara er gjennomført og
ei oppsummering følgjer her:
– Vi som satsar på tre!
Sidan første seminaret vart gjennomført som pilotprosjekt
i Sogn og Fjordane i april 2018, er det gjennomført 6
seminar for fylka Hedmark/Oppland, Telemark/Vestfold,
Aust- og Vest Agder, Nordland/Troms og Hordaland. Det
var også invitert til seminar i Trondheim for Trøndelag,
men her melde det seg for få deltakarar, og vi måtte avlyse.
83 bedrifter/personar har delteke frå til saman 10 fylke,
og mange interessante tema og prosjektidèar har vore
presenterte. Det er å vone at desse blir tekne vidare av
gruppene/deltakarane. Nokon veit vi er i gang allereie.
Administrasjonen vil følgje desse opp.
Som foreining har vi hatt god nytte av denne seminarserien
og fått god innsikt i verdikjeda. Det er viktig for oss å
høyre på kva utfordringar næringa har og kva bedriftene
sjølve meinar bør prioriterast høgast i tida framover.
Nokon søkjer etter samarbeid med andre, nokon er på
jakt etter meir teknologi, andre ønskjer meir kunnskap,
nokon treng hjelp til marknadsføring. Prosjektet har vore
vellukka og vi har fått veldig gode tilbakemelding frå
deltakarane, det er gledeleg.
Noko som Norsk Bygdesagforening vil jobbe vidare med
er deltakarane sitt behov/ønskje om kartlegging av skog-

Prosjekt

I juni 2017 tildelte Innovasjon Norge gjennom Bioøkonomiprogrammet kroner 600.000 prosjektet «Mobilisering
for auka samarbeid og vidareutvikling av leveransar frå
sagbruka». Målet var å få til 15 dagseminar som dekka
alle fylke over heile landet, men med halvering av søkt
beløp, måtte talet reduserast til 6 samlingar. Vi har brukt

Glimt frå eit av seminara, «vi som satsar på tre», som har blitt
arrangert i løpet av 2019.
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og trebedrifter. Dette har vore eit tema som har dukka
opp på alle samlingane. Dette for å få kunnskap og kjennskap til andre skog- og trebedrifter i eige fylke/region.
Dei fleste kjenner ikkje til kva andre bedrifter som eksisterer i eige fylke. Kva produserer dei? Kva utstyr har dei?
Kan ein samarbeide om større leveransar? Kan ein leige
tenester av kvarandre? Kan ein marknadsføre seg ilag?
Norsk Bygdesagforening er i gong med eit «prøveprosjekt»
i Sogn og Fjordane og Hordaland på dette området. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hordaland (som blir Vestland 1.1.2020) har bidrege økonomisk til at skog- og
trebedriftene blir kartlagt i desse to fylka. Vi planlegg
at denne oversikten vil vere klar før årsmøtet 2020.
Vi ønskjer også å sjå på om dette kan vere ei løysing for
heile landet. Det er søkt midlar til eit forprosjekt, som
vil analysere om dette er realistisk å få til. Målet på sikt
kan vere å få laga ein web-portal på landsbasis der aktive
bedrifter innan skog- og treforedling kan presentere seg
med produkt og tenester evt. ta i mot bestilling frå marknaden ala opplegget på www.sag.no.
Dette vil i så fall bli ein stor jobb, men svært viktig for
alle i verdikjeda. Vi treng i så fall hjelp til finansiering
og gode samarbeidspartnerar.

Sagbladet

Medlemsbladet har kome ut med dei planlagde 4 utgåvene
også i 2019. Gjennom vår medlemsundersøking i samband
med utarbeiding av strategisk plan fekk bladet vårt gode
tilbakemeldingar. 2 stk. nemner at bladet burde ha eit
meir moderne lay-out, men resten av tilbakemeldingane
er udelt positive. Det er ei utfordring både tidsmessig og
økonomisk å lage stoff som lesarane ønskjer. Bedriftsreportasjar synast å vere den absolutt mest populære typen
stoff og då må ein på bedriftsbesøk. Å samarbeide med
andre om stoff til bladet og evt. leige tenester bør vurderast til deler av produksjonen i framtida, då det er både
tids- og kostnadskrevjande å produsere alt stoffet sjølv.

Studietur til Sverige

Norsk Bygdesagforening arrangerte den 27.-29. oktober
2019 studietur med bedriftsbesøk i Norge og Sverige.
Ein vellukka tur etter dei tilbakemeldingane ein har fått.
Turen omfatta 4 bedriftsbesøk og i tillegg tok vi oss tid
til å besøkje Eidvollbygningen. Bedriftsbesøka er å lese
om i Sagbladet nr. 4- 2019. Det tek mykje tid å få på plass
ein studietur, men medlemmane set stor pris på denne
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Frå studietur 27.-29. oktober 2019.

type aktivitet, samstundes som det utviklar både nettverk og fagleg kompetanse. Det var 21 deltakarar med
på studieturen og det var ei fin gruppe. Det blei søkt om
økonomisk støtte til turen til alle fylkesmannsembeta
som vi hadde deltakarar frå. Vi fekk støtte frå Fylkesmannen
i Nordland, Troms, Innlandet, Viken, Møre og Romsdal.
I tillegg fekk vi frå Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.
Vi fekk dermed dekka våre kostnadar med organiseringa
og kunne i tillegg redusere deltakarprisen. Gledleg at vår
aktivitet blir verdsett.

Deltaking i andre organisasjonar,
møte, arrangement

- Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset sit i styret i Sogn og
Fjordane Skognæringsforum og har delteke på styremøter
og arrangement i regi av forumet.
- Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset deltok på konferansen
Skog og Tre på Gardermoen 28. og 29. mai.
- Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset deltok på studietur,
årsmøte og kurs som vart arrangert i Sogn og Fjordane
10.-11. oktober.
- Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset var reiseleiar
på studieturen 27.-29. oktober
- Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset deltok på Kystskogbrukkonferansen i Bergen 5.november.
- Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset deltok på julemøtet
til Treindustriens Tekniske foreining den 10. desember.

Økonomi

Rekneskapen for 2019 vil ikkje vere klar før like før årsmøtet i 2020. Sjølv med bra aktivitet, slit organisasjonen
med dårleg økonomi. Det vart på årsmøtet i februar 2019
vedteke å heve medlemskontingenten i 2020 med 50%.
Vi håpar at det ikkje vil føre til færre medlemmar i foreininga.

www.sag.no

Oppsummering

Året 2019 har vore nok eit år med god
aktivitet i foreininga. Arbeidsplanen
som årsmøtet vedtok i februar har
blitt forsøkt følgd opp etter beste evne
både av styre og administrasjon. Måla
har ikkje blitt innfridd på alle punkt.
Blant anna på kurs, nettsider til medlemmane og medlemsverving. Prosjektet som er gjennomført har tatt
mykje ressursar dette året, men gitt
oss mykje positivt å arbeide vidare med
i tida framover. Økonomien gjev oss
stadig utfordringar og vi må sjå på
nye finansierings-kjelder og samarbeidspartnerar.

Vårt fokus - foredling av tre

Bygdemartn
				
Vi er på jakt etter ny dagleg leiar/
				driftsansvarleg.
				
Vi søkjer etter ein person med
				
erfaring og interesse for sagbruk				og trelastbransjen. Leiing og
				økonomi blir vektlagt.
				
Har fast og god kundekrets.
Sagbruket er basert på emneproduksjon. Lønn etter avtale.
Overtaking/kjøp kan verte aktuelt.
Ta kontakt med Tor Einar Amdam, E-post: amdam.sag@gmail.com
Tlf: 908 26 467

Ut frå våre ressursar er styret og
administrasjon nøgde med 2019.

Samarbeidspartnarar

Vi vil takke alle som har bidrege til ei
positiv utvikling av foreininga også
i 2019. Spesielt vil vi takke alle våre
annonsørar som gjer det mogleg for oss
å kunne produsere vårt medlemsblad.
Vidare til alle som har bidrege til våre
aktivitetar i 2019: Innovasjon Norge,
Fylkeskommunane, Kystskogbruket,
Trefokus og Fylkesmennenes Landbruksavdelingar. Sist men ikkje minst
kjem takk til alle våre medlemmar som
trufast støttar opp gjennom aktivitet og
medlemsskap.

Vi
vil
gjerne
takke for
samarbeidet i
året som i har
Vi vil gjerne takke for samarbeidet
året gått
som
har gått og vil samtidig benytte anledningen
til å ønske deg og dine en riktig
God Jul og et Godt Nytt År

Stryn 12 desember 2019.

for profesjonell småskala produksjon
NORWOOD LumberMan MN26
er den minste modellen
av solide, driftsikre, allsidige og
prisgunstige sagbruk
i båndsagsortimentet fra Norwood
ENEFORHANDLER I NORGE AV

MN26
MN26
Fra kr.33.800,29.900,-

VESTVIK REKLAME AS

BÅNDSAGBRUK

Logosol Norge
har fått nytt navn.
NORLOG
samme firma
samme folkene
LAVERE PRISER

ekte treglede

INDERØY - SANDEFJORD • TLF 47 87 50 00 • INFO@NORLOG.NO

Orange PMS 166
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Organisasjonsnytt
Årsmøte i Trondheim
13.-15. mars- SETT AV HELGA!
Vi er ikkje komne i mål med planlegginga av årsmøtet, men sett av
datoane den 13.-15. mars. Vi køyrer
opplegg om lag som før med blanding
av bedriftsbesøk, foredrag og årsmøte.
Vi har ikkje skrive kontrakt med
nokon av dei aktuelle hotella enda,
men det blir hotell i Trondheim
Sentrum. Så om du har ledsagar som
ikkje ønskjer å følgje alt av fagopplegg er det rikeleg med andre tilbod
i Trondheim.
Vi sender ut program på e-post/post
samt legg ut på www.sag.no når alt er
klart. Vi gledar oss til å ønskje våre
medlemmar velkomne til Trondheim.
Det er foreløpig planlagt 4
ulike kurs over nyttår:
Kurs 1: Sliping, strekking og retting
av sirkel- og bandsagblad blir tema
Stad:
Amdam Sag, Sjøholt
(Møre og Romsdal)
Dato:
30.01.2020 frå kl. 09.00
Kursleiar: Anders Paulsson, LSAB
Kursavgift: kr. 2.000 for medlemmar
kr. 2.500 for dei utan medlemsskap.
Inkl. lunsj kursdagen og kursmateriell.
Påmeldingsfrist: 20. januar 2020
Kurs 2: Kurs i høling av materialar.
1 dags kurs
Stad:
Løten Bygdesag, Løten
Dato:
07.02.2020 frå kl. 09.00
Kursleiar: Torgeir Hjalte
Kursavgift: kr. 2000 for medlemmar
Kr. 2.500 for dei utan medlemsskap
Inkl. lunsj og kursmateriell.
Påmeldingsfrist: 30. januar
Kurs 3: Kurs i tørking av trelast
Stad:
Løten Bygdesag AS, Løten
Dato:
14.02.2020 frå kl. 09.00
Kursleiar: Torgeir Hjalte
Kursavgift: kr. 2.000 for medlemmar
18

kr. 2.500 for dei utan medlemsskap
Påmeldingsfrist: 5. februar
Kurs 4: Kurs i bruk av bandsag
for nybyrjarar
Stad:
Hjå Joakim Ulstørn, Flånes
(nærleiken av Steinkjer)
Dato:
06.03.2020
Kursleiar: Jens Kristian Berglund,
Treteknikk
Innhald: Deling av stokken og
materialkvalitet samt sliping, strekking
og vigging av bandsagblad.
Ta gjerne med eigne bandsagblad
for råd, tips og sliping
Kursavgift: kr. 2000 for medlemmar
kr. 2500 for dei utan medlemsskap.
Påmeldingsfrist: 28. april

Vestland fylke vil bli ein pilot i nytt
prosjekt der vi har søkt om midlar
til å få verifisert om det er eit reelt
behov i heile landet for å utføre kartlegging og registrering av alle skogog trebedrifter. Dette blir spennande
arbeid der vi må spele på lag med
mange andre organisasjonar og
bedrifter.
Neste Sagblad
Vi satsar på å utgi 1. sagblad 2020
før årsmøtet, sidan årsmøtet i 2020
er ein månad seinare enn vanleg.
Send gjerne tips om aktuelt innhald
til oss.

Ny medlemskontingent frå 2020
Vi minner om at medlemskontingenten
Det vil bli arrangert liknande kurs i om- for 2020 er noko høgare enn dei
rådet Bergen-Stavanger i løpet av våren. siste åra. På sist årsmøte vart det
Nytt prosjekt:
samrøystes vedteke å auke samtlege
Norsk Bygdesagforening har starta
kontingentsatsar med 50%. Vi håpar
eit prosjekt for å kartlegge alle skog- du likevel vil fortsetje som medlem.
og trebedrifter i Vestland fylke (Sogn Grunnen til auken er ein vanskeleg
og Fjordane og Hordaland). Dette
økonomisk situasjon i foreininga
fordi det var eit ønskje frå næringa
og styret ønskjer at foreininga skal
om å ha betre oversikt over kva
halde på viktige aktivitetar som kurs,
bedrifter som eksisterte i eige fylke
studieturar og medlemsblad i tillegg
innan skog- og trenæringa. Dette for til å utvikle foreininga vidare.
å kunne tilby kvarandre produkt og
tenester, men og for å bygge nettverk Ungdomsgruppe i Norsk
og samarbeid.
Bygdesagforening
I lys av dårleg rekruttering ønskjer vi
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og å etablere eiga ungdomsgruppe i forFylkesmannen i Vestland er med på
eininga. Dette for at unge, interesserte
finansieringa av prosjektet. Ønsket
sagbrukarar skal bli følgd opp på ein
frå næringa kom gjennom seminaret god måte og etter deira behov. Vi har
«Vi som satsar på tre». Det er eit
tidlegare sendt ut ein førespurnad om
stort arbeid å få tak i all informasjonen, kven som kan vere interessert. Vi har
men vi ser at dette blir eit viktig
fått 6 namn på blokka, men ønskjer
arbeid. Ikkje minst å få alle e-post
fleire.
adresser og kontaktopplysningar
korrigert og registrert. Kartlegginga
Kjenner du ein ungdom som kunne
inneheld spørsmål om kontaktoppvere interessert i å vere med, så ta
lysningar, omsetning, type bedrift,
kontakt. Vi håpar å kunne samle ein
tømmerforbruk, trelastforbruk, prod- gjeng til årsmøtehelga i Trondheim.
uksjon og produkt, kjøp og sal av
tenester m.m.

Annonse

www.sag.no

Vårt fokus - foredling av tre

STIHL
FOLK.
EKTE
FOLK.
Tre motorsager med tre ulike kraftkilder.
Velg mellom bensin, elektrisk (ledning) eller batteri.
Alle produsert slik at de skal passe ditt behov og bruk!
Les mer på www.stihl.no

MS 193 C-E

MSE 190 C-BQ
:: 1,9 kw :: 230 V :: 4,5 kg** ::

MSA 120 C-BQ
:: 35 min driftstid :: 36 V :: 3,8 kg* ::

*vekt inkludert batteri **vekt uten kabel - Med forbehold om trykkfeil. Tilbudspriser gjelder t.il og med 31.03.2017 hos STIHL-Butikken

:: 30,1 cm³ :: 1,8 hk :: 3,6 kg ::
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Bransjenytt
Ønsker seg flere norske
juletrær

Stadig flere ønsker seg norske
juletrær i stua til jul. Et næringsog eksport-potensial, mener
landbruks- og matminister
Olaug Bollestad.

www.sag.no

tre-typen. Vi er også det landet i
verden med høyest kompetanse på
produksjon av dette treslaget, som er
et resultat av et langsiktig samarbeid
mellom Skogfrøverket, NIBIO og
Norsk Juletre.
I fjor eksporterte Norge 3000 juletrær,
men etterspørselen etter de norske
trærne er langt høyere enn hva produsentene klarer å levere.
Kjelde: skog.no

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner
juletrær i 2018 viser tall fra Norsk
Juletre, og i fjor handlet vi juletrær
for rundt 850 millioner kroner. I fjor
var norsk juletreproduksjon på rundt
1 million juletrær, men potensialet WoodWorks!
Regjeringen med toppsatsing
for økt produksjon er stor. Bare i
på Skognæringa i Midt-Norge.
Norge ble det importert rundt 400
000 juletrær fra utlandet, primært fra
Danmark, for å dekke etterspørselen. - De første kommersielle trebygningene i
Norge over fire etasjer med tradisjonelt
bindingsverk kommer i Trondheim.
Kostnadseffektiv industri
– Norske forbrukere ønsker seg norske I dag ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt
juletrær til jul, spesielt den norske
som en av fire nye «Arena Pro-klynger»
fjelledelgranen som blir stadig mer
i Norge. WoodWorks! er den eneste
populær. Norske kortreiste trær er
klyngen for tre- og skognæringen i
både mer miljøvennlige og støtter
opp under en kostnadseffektiv industri, regjeringens satsing. Ett av de bærende
prosjektene i hele søknaden er arbeidet
sier Olaug Bollestad, landbruks- og
med å klare lyd- og brannkrav for
matminister.
bygninger over fire etasjer med tradisjonelt reisverk og dette er godt i gang.
Norske trær har høy kvalitet, noe
som fører til økt etterspørsel også
i utlandet. Næringen bør nå se på mulig- Skognæringas treårige periode som
Arena-klynge fra 2016 har vært svært
heter til å intensivere den norske
vellykket og har gitt grunnlag for
produksjonen for å møte den økte
«opprykk» fra Arena til Arena Pro,
etterspørselen, sier Bollestad.
som er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge.
Ettertraktet Fjelledelgran
I denne perioden har klyngen blitt
Det er den norske Fjelledelgranen
som er blitt spesielt populær de senere tildelt 200 millioner til mer enn 80
forsknings-, innovasjons- og utviklingsårene, både i Norge og i utlandet.
prosjekter for trøndersk skog- og
Treet er i det såkalte premiumtreindustri. Ett av prosjektene som
segmentet og oppnår svært gode
i løpet av 2021 får sitt første pilotpriser på nisjemarkeder spesielt i
Berlin og London. Treet er ettertraktet prosjekt er bygninger over fire etasjer
med tradisjonelt reisverk. Veidekke
både fordi det er smalt i formen,
i Trondheim skal bygge i åtte etasjer
lukter godt og drysser lite.
med lette trekonstruksjoner.
Norge har gode klimatiske forutsetninger for å produsere den populære Norge trenger flere bygg i tre til en

Vårt fokus - foredling av tre
lavere kostnad for å svare på markedsbehov og klimamålene for byggebransjen. En økt tilflytting til byene
med press på arealene tvinger frem
fortetting og høyere bygg. Potensialet
for trebygg fra 5-8 etasjer er stort. I
dag er det kun tilgjengelig elementkonsepter i lette trekonstruksjoner
opptil 4 etg. Dette vil kunne gi økt
omsetning for klyngens treindustribedrifter på 3 milliarder kroner
alene.
- I løpet av ett år er vi i gang med det
første prøveprosjektet sammen med
Veidekke og innen 3-5 år skal bedriftene i klyngen doble sine leveranser
til bygg i by, samtidig som eksportinntektene på trelast skal dobles. Vi vil
industrialisere tradisjonelt byggeri i
lette trekonstruksjoner og oppskalering
av tre-elementproduksjon i fabrikk,
vi er svært ambisiøse på næringas vegne,
sier Knut Dreier, styreleder i
WoodWorks!
Klyngen skal jobbe med å løse
de store utfordringene i Norge
Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker nemlig etterspørselen
etter bærekraftige løsninger av tre.
Skog og tre har på mange måter blitt
et symbol på fremtid, der trematerialer spiller en rolle i flere og flere
industrier og på mange andre områder
enn tidligere. Det er hit mange unge
talenter nå søker seg.
Klyngeleder Kjersti Kinderås merker
stor forskjell bare de siste 2-3 årene.
Klyngen har i dag en rekke utviklingsprosjekter på gang og ser for seg en
firedobling av dagens omsetning i
trøndersk skog- og trenæring på 9
milliarder kroner innen 2030. Arena
Pro-statusen vil gi næringen et ekstra
løft og støtte oppunder den offensive
utviklingen som allerede er i gang.
Kjelde: Treteknisk.no
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Kutterspon
Frolandfirmaet Bøylestad Moen mottok årets
Bygg og Bevar-pris!
Juryformann Sjur Mehlum fra
Multiconsult startet med å berømme
de nominerte.
- Vi har i år som tidligere hatt mange
gode kandidater fra hele landet.
Han gikk deretter over til å lese juryens beskrivelse av årets vinner:
”Årets vinner av Bygg og bevarprisen
har gjennom en årrekke utmerket seg
ved å levere høy kvalitet på sine prosjekter. Bedriften har lang erfaring
fra istandsetting av bygninger, fra
husmannsplasser til kirker. Formidling
og opplæring har vært viktig for bedriften, både av egne lærlinger og
gjennom fagdager med elever fra
videregående skole. Bøylestad Moen
AS tildeles Bygg og Bevarprisen på
bakgrunn av arbeidene på Landvik
kirke, Isefjær Mølle og Helleland 16
i Øvre Landvik”.
Med disse ordene fra juryens leder
Sjur Mehlum kunne Bøylestad Moen
ta imot pris og hyllest fra salen på
årets Bygg og Bevartreff.
Prisen ble tatt imot av eierne Ragnar
Bøylestad og Asbjørn Moen som
i tillegg til heder og ære, kunne ta
imot en sjekk på 50.000 kr.
- Dette var fantastisk gøy og moro,
og veldig stort for oss. Dette er en
håndverkerpris, så dette henger høyt,
fortalte Ragnar Bøylestad fra scenen.
Kjelde: byggogbevar.no

Finnmark treforum arrangerte årsmøte og utferd i Alta 22. november.
Årsmøtet ble arrangert i etterkant
av kurs i bioenergi/småskala varmeanlegg i landbruket. Vi møttes til
felles middag på ”Du verden” i Alta
om kvelden. Dagen etter hadde vi
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årsmøtet, der vi blant annet valgte
nytt styre, det nye styret er:
• Ketil Wikan, Pasvik – leder 18-20
• Stig Hjalmar Jacobsen (nytt styre
medlem, 2018-2020)
• Jann Heitmann, Alta – (gjenvalg,
2016-2020)
• Kenneth Løvberg, Pasvik - (ny, 18-20)
• Kate Persen – (ny, 2018-2020)
• Tor Håvard Sund (vararepresentant)
• Helge Molvig (sekretær)
Etter årsmøte ble det befaring på ei
slutthogst på Skillemoen, der det er
tatt ut 600 kubikk tømmer. Vi besøkte
også Sten Are Uglebakken som driver
en snekkerbedrift i Alta. Han har
investert i en digital fres og kan med
denne produsere det meste innen
møbelinnredninger, trapper, freste
skilt osv. Han driver i tillegg med
spesialtilpassing av kolber for konkurranseskyttere og har oppnådd
nasjonal status for sitt håndtverk her.
Kjelde: www.finnmarktreforum.no

Opner Kvamen Tømmerkai
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil på vegne av regjeringa opne
Kvamen Tømmerkai, Fjaler i Sogn
og Fjordane tysdag 10. mars 2020.
Arrangementet er ope for alle og
program vil kome seinare.

Etter opninga vil det bli ei markering
med ymse program i kommunesenteret
Dale som ligg berre nokre kilometer
frå den nye kaia. Vi vil m.a. få høyre
meir om visjonane til tidlegare fylkesskogsjef Barthold Andreas Vonen,
om utviklinga av skognæringa og
skogindustrien fram til i dag, om
framtidsutsikter osv.
Arbeidet starta opp i slutten av
februar 2019 og er ferdig i desse dagar.
Kaitomta er eit tidlegare utfylt område av massar frå tunnelbygging.
Det er konsulentfirmaet Multiconsult

som har utarbeidd teikningar og på
vegne av eigarane stått føre utlysing.
Det er også føreteke relativt grundige
undersøkelsar av grunntilhøva, grunnboringar m.m. Entreprenørfirmaet Jim
Heldal frå Hordaland har vore hovudentreprenør. Heldal fortel at arbeidet
har gått svært bra, heilt etter planen.
Den nye kaifronten har ei lengde på
heile 84 meter og bakarealet er ca.
5 dekar. Djupne er 8 meter (LAT8,
dvs. djupne ved lågaste astronmiske
tidevassnivå). Kaien er konstruert
med ei fordelt last på 5 tonn (50 kN)
pr. m2 og ei punktlast på inntil 70
tonn. Kva pollert toler 50 tonn. Alt
dette skulle følgjeleg vere rikeleg for
dei største skipa med tømmerlaster
inntil 6000 kubikkmeter.
Eigar av den nye tømmerkaien er
Vestskog SA (no AT Skog) og Reen
Holding v/ Jostein Sylta som bur i
Fjaler. Prosjektet har totalt fått 23
millioner kroner i statstilskot (2017
og 2018), og dette utgjer noko i
overkant av 70% av totale kostnader.
Kjelde: kystskogbruket.no

”Vi stoppar kalendaren”
Stihl har vedteke å stoppe distribusjonen av den «lettkledde kalenderen»
som har bitt brukt i marknadsføringa
i nokon land. ”Vi tek avstand frå
den marknadsføring som kalendaren
representerer, seier marknadssjef for
Norden, Jari Heiskanen.
Blant anna Skogstyrelsen i Sverige
har stoppa innkjøp av Stihl sager,
nettopp på grunn av at dei har marknadsført seg gjennom ein kalendar
med lettkledde kvinner.
Stihl har stoppa distribusjonen og
Jari Heiskanen meinar att Stihl tek
avstand frå den type marknadsføring.
Kjelde: Skogen.se

Bygdesagenes leverandørguide

www.sag.no

Tlf 95 23 68 82 – www.stridsberg.no
Tlf 95 13 01 91 – www.kvarnstrands.no

Tlf. 45 48 33 33 - sliping@online.no

Leverandør trelasttørker
www.inmark.no • Mob: 900 82 004

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Telf. 62 82 15 55 • Fax. 62 82 15 50
e-post: info@usnr.com • www.usnr.com

Norsk

Treteknikk

AS

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567
eller 952 27691

www.norsktreteknikk.no • Tlf: 450 39 404

Tlf: 63 87 49 89 • tbf@woodmizer.no

Tlf: 918 86 113 • norbygd@online.no • Tonningsgate 42, 6783 Stryn
23

Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Tonningsgata 42
6783 Stryn.

B

HVA TRENGER DU?
SLIPING
BÅNDSAGBLAD
SIRKELSAGBLAD
HYDRO HYLSER
DIAMANTVERKTØY
SLIPESKIVER
HØVELFRESER
HØVELSTÅL
PROFILSTÅL HSS OG HARDMETALL
OVERFRESER
HUGGESTÅL
FINGERSKJØTFRESER
ULTRALYD VASKEMASKIN
KJEDER
Vi sliper: sagblad, diamantverktøy, freser, kniver, kjeder, platesakser, kjøttkverner, m.m.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale
eller les mer om oss på www.toolmarket.no
Toolmarket AS • Tlf.: 45 48 33 33 • sliping@online.no • www.toolmarket.no • Norvald Strands veg 47, 2212 Kongsvinger

