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Sagbladet
For svært mange i skognæringa
er våren ei tid for planting. Tar
en et tilbakeblikk på skogbruket
for de siste hundre årene, ser en
at det å forynge skog med å sette
granplanter i bakken ikke var så
selvfølgelig som har blitt i løpet
av 1900-tallet. I økt grad har det
å plante gran etter snauhogst blitt
den klart vanligste måten å forynge granskog på.
De eldre hogstmetodene med
skjermstillinger, plukkhogst, kanthogst og bledning tok til dels vare
på yngre skog, eller åpnet for en
begrenset mengde lys ned til bakken.
Det gjorde det mulig for nye granfrø å spire naturlig, og danne ny
skog og tømmerverdier med en
stor del skygge gjennom omløpet.
Med snauhogst og planting som
førstevalg har en gått over til å
behandle gran som et lyselskende
treslag, særlig i starten av omløpet.

Trevirke av gran viser et stort
spenn i kvalitet, sterkt knyttet til
hvor fort det har vokst. På den
ene sida finner vi det ekstremt
tettvokste og kvistfrie virket som
de beste fiolinbyggere søker. På
den andre sida taklekter med bare
tre årringer på lektebredden, slik
det ble referert tilfeller av for noen
år siden.
Skogbrukere, trelastindustri
og håndverkere har i mye av landet
sett at granmaterialer endret fra
noen tiår tilbake og til i dag. Saktevokst tømmer utgjør en mindre
og mindre del av råstoffet. Skog
fra lavlandet og nær kysten viser
denne utviklingen svært tydelig,
mens kombinasjonen snauhogst
og planting lenger inn, og høyere
i landet, i større grad gir tømmer
med smale årringer og beskjeden
kvistsetting.
Til mange formål i industriell

byggeteknikk er de vanlige trelastkvalitetene gode nok. Men når det
kommer til egenskaper som holdbarhet og formålet er å erstatte
gamle bygningsdeler ved restaureringer, er det svært ofte svært
de tettvokste granmaterialene
som trengs.
Trebedriften i dette Sagbladet
er svært bevisst sitt råstoff, og
greier å snakke fram kvaliteter på
lokal gran overfor kunder. Det er
tydelig at en har et godt regionalt
råstoff som en greier å utnytte.
Heldigvis er det mange bygdesager
som tar oppgaven med å veilede
kunder på kvalitet. Det er å håpe
at kunnskapen om grantreets
kvaliteter blir holdt oppe og helst
blir gjort enda mer kjent.
Sagbladet ønsker alle lesere
en god vår vider og god sommer!
Hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!
I dag er jeg i rikshovedstaden Oslo.
Vi driver med lønnsforhandlinger
for regnskapskontorer. Det er noe
utenom det vanlige for min del,
mildt sagt. Men lærerikt. Det
resulterer i at jeg må improvisere
når jeg skal skrive Gode Sagvenner.
I den forbindelse kommer jeg
til å tenke på den enorme teknologiske utviklingen vi har opplevd de
senere år med bruk av data og
telefoner, og enda mer moderne
teknologi.
Et eksempel er sosiale medier,
som det etter hvert er flere av.
Mest kjent er sikkert Facebook.
Det virker som bare et fåtall av
medlemmene i Bygdesagforeningen
er på Facebook. Derfor stjeler jeg
en nyhet derfra som Inger-Marie
har lagt ut, med godt bidrag fra
et medlem som lenge har vært
aktive med hjemmeside, og er på
Facebook. Vesetrud sag i Buskerud
har hatt storfint besøk. Den Franske
Ambassaden Oslo kontaktet dem
for å høre om det gikk an å få se

sagbruket og høre hvordan de
driver og hva som er typisk for
norsk skog. Den utfordringen tok
Vesetrud sag på strak arm. De ordnet
alt til et besøk av hele 12 personer.
Ambassadøren og fire senater dro
hjem fra ei aktiv bygdesag med
positive inntrykk og ny kunnskap.
Slikt er utenom det vanlige for
bygdesagmedlemmer, men ble
selvsagt lagt ut på Facebook. Det
er når flere går inn og ser på sakene
som ligger der at effekten av
Facebook tar av. Et annet eksempel
er et avisoppslag som Løten Bygdesag la ut om en kjempestokk som
er hogd til et helt spesielt formål,
og skal foredles av dem. Det eksempelet er nærmere hverdagen
for flere bygdesager. For dette er
Facebook en kanal som i hvert fall
kan være god for lokal interesse.
Facebook har rett og slett en stor
markedsføringskraft, om det brukes
med litt oppfinnsomhet.
Det er flere bra ting på gang
for vår næring. Jeg leste akkurat

www.sag.no

at søkertallene til videregående
utdanning i landbruk har økt 20
prosent. Det er positive trekk for
grønne næringer og det vi holder
på med.
Hele 25 personer har gjennomgått kurs i drift av sagbruk i
Målselv sammen med vår eminente
kursholder Leif Grøndalen. Verdien
av hans evne til å lede og holde et
kurs er kjent for mange som har
vært med i bygdesagforeningen
en tid. Men kurset i Målselv var
rettet bare mot nye folk med sag,
som ser dette som en mulighet til
å utvikle ny sag og trenæring. Det
kan godt være at flere distrikter
samler like mange, bare det tas et
initiativ! Her lokalt har vi nesten
vært aleine de siste årene. Vi er
overlykkelig over at vi kanskje får
konkurenter som vi kan samarbeide
med for felles utvikling.
Ha en flott vår videre!
Hilsen Arild
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Årsmøtesakene

Sagbladet

Godt oppmøte til skogdag
Endring av medlemskontingent
Som referert frå årsmøtet i februar blir medlemskontingentsatsane endra. Administrasjonen er no
i gang med å kartlegge dei ulike bedriftene/
medlemmane.
Vi set stor pris på om kvar enkelt kan melde
inn kva kategori dei høyrer inn under slik at ein
ikkje må ringe kvar enkelt for å få registeret komplett.
Det har blitt sendt ut e-post til alle som er registrert
med e-post adresse slik at dei kan melde inn ved
å svare på den.
Vi håpar mange vil vere med å bidra til at
dette arbeidet går raskt og effektivt.

Skogdagen i Vesterålen og Lofoten ble som
planlagt gjennomført fredag 15. april. Dagen
startet med sludd og snø, men ved titiden
klarnet det opp og var aldeles brukbart fram
til bortimot to.

Kontingentkategoriane er som følger:
•Lønnsutgiftermindreenn500.0000kr./år
= medlemskontingent kr. 1950,•Lønnsutgiftermellom500.000,-og1mill.kr.
= medlemskontingent kr. 2.500,•Lønnsutgifterover1mill.
= medlemskontingent 3.500,For dei som har interesse av å vere medlem,
men ikkje driv aktivt er forslaget til kontingenten
kr. 950,- (blad, info og årsmøte)
Bladabonnentane vil heretter få faktura på kr. 600/år

Ønskjer du å få tilbod
på forsikring?
Dersom du ønskjer å få eit uforpliktande tilbod
på forsikring frå vår samarbeidspartnar, Skogbrand,
bed vi deg ta kontakt med foreininga. Ved enkel
dokumentasjon og bilde vil dette vere mogleg.
Foreininga har tatt på seg å skaffe faktagrunnlag
frå våre medlemmar.
Husk at du ikkje på nokon måte er bunden til
å takke ja til tilbodet og du vil evt. få eit forhandlingsgrunnlag overfor noverande forsikringsselskap. I
tillegg vil du på denne måten støtte foreininga.
Norsk Bygdesagforening vil arbeide med dette
framover og vil ta kontakt med mange av våre
medlemmar ang. forsikring.
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TIL VEGGS: Rammesag og skur av kledning var en av
demonstrasjonene på skogdag i Vesterålen (Foto: Trygve
Brenna).

I alt var det 45 frammøtt, fra Bjerkvik, Bø, Sortland,
Hadsel og Vestvågøy.
Skogetaten i Vesterålen og Lofoten, Fylkesmannens
Landbuksavdeling, Allskog, Mh- Landbruksrådgivning
og Landbrukshelsen var til stede med kompetanse og
stiftet nettverk. Lokale aktører stillet opp med motorsag, traktor med vinsj og tømmerklo i frontlaster,
tømmervogn m/ kran, flishogger, traktordrevet vedmaskin og demonstrasjon av saging av kledning med
rammesag.
Selvsagt ble det skogskaffe fra en stor svartkjele,
gode sveler og stor sjokoladekake levert av Vågan
Bondelag, skriver Trygve S. Brenna.
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Sagbladet
Årsmøte Lofoten
og Vesterålen
Lofoten og Vesterålen
Bygdesaglag gjennomførte
årsmøte på Sandsletta Camping
15. april, i etterkant av skogdag.
Vi startet med trivelig middag hvor
også de lokale aktørene som bidro
med maskiner og demonstrasjon var
invitert til å være sammen med oss.
Det ble et greit årsmøte, der

en kunne notere tre nye medlemmer.
I oppsummering av aktivitet, ble
det mest snakk om utfordringer,
spesielt for å kunne nå marked.
I valgene ble det nytt styre
med Kjell Arne Stormyr, leder, Nils
Erik Klausen, nestleder, Øystein
Lyngmo og Svein Harry Kristoffersen,
styremedlemmer. Vara-medlemmer
er Beate Bertheussen og Stig Solheim.
Svein Olsen og Stig Solheim fortsetter som valgkomite.
Nytt er at Frank Pedersen påtar
seg ”regnskapsjobben”, og Jostein
Holmeng fortsetter som revisor.

Kontingent for 2015 og 2016 er
uendret, kr 800,- pr år. Det betyr
at laget etter hvert får økonomi til
blant annet å kunne gjennomføre
kompetansebygging og å delta på
relevante konferanser og lignende.
Trygve S. Brenna slutter nå
etter eget ønske i styret. Nyvalgt
leder Kjell-Arne Stormyr, og flere
med ham, takket for engasjementet
han har vist 14 år, for hans samlende lederstil og store nettverk
som er brukt til beste for saglaget.

Rekordstor interesse for sagkurs i Troms
Forbauselsen var stor da Norsk Bygdesagforening og Målselv kommune inviterte
til kurset «Nye sagførere i Troms» i april.
Tekst Frode Løwø
25 påmeldte fra hele fylket og Vesterålen var langt
større enn forventet. De fleste hadde kjøpt sagbruk
og begynt å sage. I lag med de første erfaringene
hadde spørsmål om skurmetoder, sagtyper, sagblad,
treteknologi, tørking og praktisk saging kommet.
Norsk Bygdesagforening har utviklet kurs med
disse temaene. Kursene er lagt opp med en dag teori
og en dag praktisk saging. Kursleder Leif Grøndahl
har blant annet bygd opp Løten bygdesag som prod-

userer laftetømmer. Han har gjennom Bygdesagforeningen sett det meste av småsager i Norge, og
kan regnes som et orakel. Sagingen ble gjort på
Lamosaga i Målselv. Guttorm Lamo har bygd opp
saga gjennom mange år.
Før saging ble den enkelte stokk bedømt:
Hvilke materialer kunne denne gi?, Etter saging ble
resultatet vurderte. Var valget riktig, og hvordan
ble økonomien? Leif beskrev dette som julekvelden,
ingen veit helt sikkert hva stokken skjuler.

Fornyer lokal kunnskap
I de sentrale skogstrøk i Troms har det vært drevet
gårdssager i flere hundre år. Tilgang på skog og
muligheten for å skjære egne materialer var en av
bærebjelkene da innvandrerne
fra sør etablerte seg i indre Troms
på 1800-tallet. Tradisjonene og
kunnskapen deres har delvis gått
tapt i løpet av de siste tiårene, på
grunn av lite tilgang på lokalt råstoff. I dag har vi ingen større sagbruk i Troms, siden manglende
tømmerressurs ikke la grunnlag for
rasjonaliseringen av sagbruk som vi
ellers har sett i Norge og ikke minst
Sverige.
Nå begynner derimot tilgangen på tømmer å ta seg opp.
Furumoene som ble rovhogd under
krigen gir igjen tømmer og de
tidligste granplantingene er kommet
i hogstmoden alder. Troms fylke
importerer trelast for 200 millioner
kroner i året, det meste av dette kan
vi selv produsere.

FLOTT: Hele 25 deltakere tok veien til kurset i Målselv. Det fant sted på saga
til Guttorm Lamo.(Foto: Leif Grøndahl)

www.sag.no
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Trebedriften

Bygdesag med hele
landet som marked

–Så lenge du er synlig på
nettet, spiller avstander ingen
rolle, sier Fred Olav Ødegård.
Skigarder, bord og benker,
og høvla trelast står sentralt
i drifta ved Ødegård Sag i
Etnedal.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Fred Olav Ødegård overtok drifta
av Ødegård Sag i siste del av 1990åra. Det er ei tradisjonsrik bygdesag på gården, der han er fjerde
generasjon som driver sag. Den
ligger i Etnedal kommune, som er
en del av Valdres-regionen. -Saga
er en del av gardsbruket med
melkeproduksjon, og sagtomta
ligger på 740 m.o.h. Det er en bra
plass å ha sag på, med god tørk
for materialer som bare tørker
naturlig. Jeg har vurdert å bygge
tørke flere ganger, men har latt
vind og fjellklima ta seg av det.
Men plass kan en jo alltid ønske
seg mer av, sier Fred Olav Ødegård.

Sesongsag
Ødegård Sag skjærer for det meste
på vinter, vår og forsommer. Dette
er et valg for å frigjøre tid til sommer
og høst, blant annet til oppsett av
skigarder.
-Vinteren er ei grei tid å skjære
tømmer på. Kulde ned til minus 15
grader er greit. Men det gjelder å
ha godt blad, pent tømmer, og ta
hensyn til at tømmeret er isete og
glatt.
-De årlige skurkvantumene
ligger stort sett på 600 kubikkmeter.
Årlig kjøper jeg inn 300 til 400
kubikkmeter tømmer, og tømmer
fra egen skog og litt leieskur utgjør
resten. Men jeg kjøper også tre
eller fire trailerlass med plank til
splitting og høvling, sier Fred Olav
Ødegård.
Grantømmer står for 2/3 tømmerkvantumet. Et bevisst forhold til
råstoffet og foredlingsgrad avslører
seg snart i samtale med sageieren:

God gran
Tettvokst grantømmer er typisk
for mye av skogen i regionen, der
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FOREDLE: -Det er et mål å foredle minst en gang etter at tømmeret har gått
gjennom saga, sier Fred Olav Ødegård. Grantømmer står for 2/3 av kvantumet
til skur og skigardsproduksjon.

grana går uvanlig høyt opp mot
fjellet. Her vokser grana jevnt med
smale årringer og frisk kvist, og
gir ofte fint tømmer opp til ca 800
m.o.h. Grana vokser enda høyere
en del steder, men slik Fred Olav
Ødegård erfarer blir tømmeret
noen ganger løsere i veden lengst
opp mot fjellet. Stort sett er det
mye godt grantømmer å få tak i
for å foredle til materialer med
svært god styrke og holdbarhet.
-Målet er å gjøre minst en
operasjon ekstra på all trelast som
har passert sagbladet. Det er da en
begynner å tjene penger, sier Fred
Olav Ødegård.
Han høvler både gran og furu
til kledning, panel, eller listverk. I
skuropplegget tar han ut gran til
en del 5 x 3 tom som han sørger
for å ha lager av. Den er fin å
splitte til mange typer trelast, som
kledning, staver til badestamp,
eller underliggere til vekselpanel,
som han høvler i flere dimensjoner
og profiler.
En annet trelastprodukt er det
han kaller Valdres-panel. Den har
21 mm tykkelse, leveres med uhøvlet

flate til kledning, eller høvlet til
panel, og kan kombineres med
ulike bredder. Også dette er et
eksempel der godt grantømmer og
små kvister et veldig bra råstoff.

Skigarder
Skigarder er likevel et spesialprodukt
som gjør Ødegård sag til en trebedrift av beste merke.
-Virke til skigarder må være plukka
i hogstklasse 5. Der har en del
trær stått i skygge fra de større i
hele omløpet. Jeg unngår å bruke
rotstokkene, fordi de ofte har så
mye vridd vekst at skiene kommer
ut av kløyveren som korketrekkere.
Mange bruker virke fra tynninger
til skigard. Det ser fint ut straks
etter oppsetting, og tømmeret
kan være lettere å kløyve. Men
jeg mener det er fy-fy. I blant kan
det bli råte etter bare 10-15 år, om
skigarder er satt opp i lavlandet.
Klimaet spiller alltid inn, men det
beste virket varer alltid lengst. Jeg
har funnet deler av skigarder på
steder der folk på over 80 år ikke
kan huske å ha sett noen skigard
i det hele tatt, sier han.

Forum for norske bygdesager
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Tilbyr montering
Skigardene er mye av grunnen til
at saga står stille utover sommeren.
For Fred Olav Ødegård setter også
opp ny skigard, vedlikeholder gamle,
eller tilbyr skier og staur levert for
at folk kan ta jobben selv.
-En får arbeidsdager som
inneholder alt mulig på den måten.
Jeg står ikke bare ved saga. Og
jeg vil være med sjøl ut til kunden,
sier han, og spør om jeg trur det
er fritt for tele ved Kragerø nå?
Skigardene fra Etnedal finner
veien til Trøndelag, Hedmark
og svenskegrensa eller Bergensområdet. Det gjelder å starte der
telen går først…

Midt mellom…
Hyttemarkedet er viktig for Ødegård
Sag. Valdres og resten av Oppland
har mange hytter. Om en deler
markedet til Ødegårds sag i tre
grupper, hytter, private boliger
og restaurering, syns Fred Olav
Ødegård det er vanskelig å si hva
som er viktigst.
-Det er viktigere at vi ligger
midt mellom Trondheim og Stavanger
og midt mellom Bergen og svenskegrensa. Når kunder først har funnet
den varen de vil ha og informasjon
om den, har de forståelse for
fraktkostnader.

KOMPAKTE: Møblene er delvis ferdig montert, og lages i flere utgaver.

Jeg har transportløsninger lokalt
med egen lastebil, den er også
avgjørende for å sette opp skigarder. Blant annet i Trøndelag
har det blitt en del. Jeg har også
avtale om frakt til en terminal i
Oslo/ Lillestrøm. Der kan varene
bli overtatt av nytt transportfirma.
For noen kunder passer det også
bra å hente varene selv på egen
biltilhenger, sier han.

Priser til en av fem

RÅSTOFF: Granskogen i Etnedal og andre deler av
regionen går svært høyt mot tregrensa og fjellet.
Mye av granskogen har vokst jevnt og sakte og er
godt egnet til mange formål som krever holdbart
trevirke.

-Da jeg starta med saga
satte jeg som mål å
holde et prisnivå der jeg
fikk en av sju leveringer
jeg ga pristilbud på. Nå
har jeg justert meg litt,
til et mål om en levering
pr. femte tilbud. Hvis
jeg ikke får til det, selger
jeg nok for billig, sier han.
-Ellers er benker og bord
til utebruk en populær
vare, og rasjonelle å lage
om en tenker serier på
for eksempel 10 i slengen.
Det blir noe helt annet
en to og to! Men å få til
rasjonelle opplegg er en
utfordring for oss med
småsagbruk.
Høvla staver til
badestamper er et pro-

www.sag.no

dukt som jeg begynte tidig med.
Dette er godt tilpasset levering
og frakt. Stavene kapper jeg 110
cm lange, og da passer de akkurat
på Europaller. De selges til forhandlere lokalt. Vanligvis pakkes
to eller tre badestamper pr. pall,
men opptil fem går greit uten at
fraktkostnaden øker så mye. Bunn
til stampene er 200 cm. Frakt av
dette koster mye mer, og dette
kan kundene heller kjøpe av andre
lokalt, sier Fred Olav Ødegård.

Ny sag, nye erfaringer
Like før jul ble det byttet til en ny
versjon av Kara sirkelsag.
-Hadde jeg byttet for to år
siden, ville jeg spart mye. Den gamle
saga var ei venstresag, med inntak
på venstre sida av saghuset, noe
som er gammeldags. Det ville blitt
veldig mye ekstraarbeid med saghuset om jeg nå hadde valgt ei
høyresag. Men leverandøren har
økt prispåslaget for ei venstresag
fra ca 20 000 kroner for to-tre år
siden, til ca 130 000 nå.
Jeg har merket at den nye saga
er mer påvirka av kulde. Grunnen
er at hydraulikkpumpa ligger utafor
oljetanken, og mister mye temperatur
i forhold til den gamle saga. Jeg
kommer til å montere et varmeelement på pumpa. Ellers er jeg
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Trebedriften
veldig fornøyd med at saga ble
levert til avtalt tid. Det er slett ingen
selvfølge i forhold til hvordan
leverandørene prioriterer oss med
mindre sagbruk, sier Fred Olav
Ødegård.
Han vil også bygge seg enstokkmater, og siden ei gammel kløyvsag nå er tatt ut, skal saga bygges
om en del. Der materialer og hunbord går, ut skal det bygges nytt
tak, så tilgangen blir bedre for å
laste ut.

Litt mer furu?
-Jeg har prioritert å skjære gran
til gode høvelprodukter, og ikke
satset så mye på laftetømmer og
skur av furu. Men furu er jo det jeg
anbefaler for kundene som vil ha
mest mulig glatte høvelflater på
innvendig listverk og panel.
-Når jeg har skjært furu, har
det vært mest mulig i dimensjoner
som er klare til høvling av panel
og listverk, og noe grovplank.
Villmarkspanel, annen utvendig
kledning eller kjerneved fra furu,
har jeg styrt unna. Villmarkspanel
var kanskje ei nisje da bygdesager
begynte med det for 15-20 år siden.
Men det er ikke ei nisje nå lenger.
Noen forholdsvis store bruk har
spesialisert seg på det, og det er

MASKINLAFT: Mange produsenter leverte i sin tid lafteplank til hytter og
ferdighus. Ødegård Sag får mange henvendelser om å kopiere nye materialer til
å restaurere hytter.

standardvare i mange byggevareutsalg. For egen del legger jeg opp
litt lager, og selger i perioder der
andre er tomme. Heldigvis ser det
ikke ut til at prisene har blitt
dumpet, sier han.
Godt furutømmer finnes det noe
av i distriktet, og Ødegård sag
får ofte en telefon fra hogstmaskinkjørere når det dukker opp
gode tømmerpartier. Store dimen-

sjoner med mye malme er godt
egnet til portstolper, som blir en
naturlig del av hyttetun inngjerdet
med skigard.

Industriell lafteteknikk
-Å kopiere gammel, plank fra
maskinlaft har jeg utrolig mye
spørsmål om. Flere produsenter,
blant annet Moelven og Norgeshus,
var store på dette fram til 1980.
Mest vanlig var det nok i mellomkrigstida, og det ble brukt en del
i gjenreising etter andre verdenskrig.
Produsentene hadde ingen
felles standard. Hos hver enkelt
ble dessuten stålene slipt for hånd
mange ganger, slik at målene
endret seg temmelig mye. Det er
typisk at eiere av gamle hytter
kommer hit for å skaffe ny plank
til vedlikehold. Ofte er det bunnstokkene som er råtne. Noen ganger
er det aktuelt å legge inn et ekstra
omfar for å få ekstra takhøyde
samtidig, forklarer Fred Olav
Ødegård.

Annonserer aktivt

HØVLER: Høvling betyr mye for å tjene penger på sagvirksomhet, mener
Fred Olav Ødegård. På veggen bak er noen typer panel spikret opp. Flere
bord sammen gir kundene et riktigere inntrykk en prøvebiter når han eller
hun er innom.
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Bord og benker i egen røff stil er
et viktig produkt fra Ødegård Sag,
og Fred Olav Ødegård viser meg
inn i et eget bygg som er verksted
for montering og lager av ferdige
benker.

Forum for norske bygdesager

Trebedriften
-Du har mye på lager her nå,
kommenterer jeg, der benker er
stablet fra golv og mot tak.
-Nei, dette er ingenting. Det går
mye benker og bord i tida etter
påske og utover mot pinse. Jeg
hadde helsides annonse i lokalavisa
og et bilag til den før påske. Det
kosta 25 000 kroner, men er inntjent flere ganger. Ellers har jeg
annonser i hytteblader og Nationen
fra tid til annen. Jeg spør gjerne
folk om hvor benker og bord skal
stå. Mange har planlagt furu, men
den svetter ut harpiks i varmen.
Jeg argumenterer ofte for gran
i stedet. Tettvokst gran holder
veldig bra og har god vedheft for
maling. Ellers er jernvitrol bra til
både gran og furu. Den holder
porene åpne, og fuktighet får
slippe ut like fort som den går
inn, mener han.

UTVALG: Staur i einer er et tradisjonsrikt og godt valg for skigarder. Ødegård
Sag leverer også mye staur av gran som barkes og spisses i en kombinert barker
og kvessemaskin, eller impregnert staur.

Hjemmesida står sentralt
Ei informativ hjemmeside sparer både tid og utgifter til annen markedsføring,
mener Fred Olav Ødegård.
- Jeg er bevisst på at de skal innom hjemmesida for å bestemme seg. Det sparer mye tid, og så kan
kunder sende bestilling i epost, eller ta noen korte oppklaringer i telefon. Jeg vil minst mulig sitte på
kontoret, og ta imot telefoner, jeg vil holde på der en får flis i fingra!
For de som ikke har sett på hjemmesida til Ødegård Sag kan det anbefales en kikk.
-Den er nylig oppdatert. Erfaringene
med den gamle sida var gode. Jeg var
tidlig ute og kunne velge domenenavn,
sagbruket.no. Faktisk sto Ødegård Sag
uten oppføring i Gule Sider fram til
høsten 2013. Da laget jeg også
Facebookprofil, sier han.

Lys gir gode foto
På spørsmål om han har bakgrunn fra
fotofaget med speilrefeflekskamera
eller annet utstyr, rister han på hodet.
-Fotoene er stort sett tatt med
denne, sier Fred Olav Ødegård og vifter
med mobiltelfonen.
-Men jeg er nøye på lyset. Ofte er
det et veldig fint lys på høsten, sier han.
For produkter han ikke selv har, henviser
han stadig til www.sag.no. Erfaringen er
at mange kunder trenger litt veiledning
for å finne fram på den eller legge inn
forespørsler.

SKIGARD OG NATUR: Skigard og natur preger frontsida til
Ødegård Sag. Et lokalt firma har utviklet sida, med tett oppfølging
fra eieren for å få gode treff i søkemotorer.

www.sag.no
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Ambassadebesøk
på Vesetrud Sag

Sagbladet
1.april mottok vi telefon
fra Den Franske Ambassade
i Oslo som forespurte om
det var mulig å få komme
på besøk for å lære mer om
hverdagslivet på et lite sagbruk, lære mer om norsk
skogbruk og fortelle litt
om våre utfordringer.
Tekst: Ottar Ellingsen
Vi var lenge usikre på om dette var
spøk eller alvor, men undersøkelser
på sosiale medier bekreftet tilknytning til ambassaden, samtidig
som vi mottok ytterligere henvendelser om besøket.
I utgangspunktet skulle det være
4 senatorer sammen med en representant fra ambassaden. Deretter
ønsket den franske ambassadøren
også å delta. Årsaken til interessen
var at senatoren fra Paris hadde
ledet et stort sagbruk i Frankrike.
Da delegasjonen ankom var
de til sammen 12 personer, deriblant
oversetter og leder for administrasjonen av senatet i Paris, sammen
med enda flere representanter fra
ambassaden i Oslo.

Utvekslet informasjon
Det ble en begivenhetsrik ettermiddag hjemme hos oss, hvor vi
fikk presentere sagbruket vårt og
hva vi produserer. Vesetrud Sag ble
bygd opp av min bestefar i 1903.

BEFARING: Å se nærmere på sagbruket var sentralt for franskmennene. Den ene
av senatorene hadde selv ledet et stort sagbruk. (Foto: Ole Oskar Ellingsen)

Sagbygningen er bygd 1950. Ca
2000 kubikkmeter tømmer er et
vanlig årsvolum for oss. Av dette
utgjør furu og gran 98%, mens bjørk,
ask og or står for resten. Vi forklarte
også om samarbeidet vårt med 3tek
høvleri og våre spesialiteter med
trelast til restaurering av både
bygninger og trebåter. Viken Skog
SA, ved rådgiver Olav Sletbakk,

orienterte om norsk skogbruk
generelt, eksport og import av
både tømmer og trelast. 4% blir
eksportert til Frankrike.
Det kom mange gode spørsmål.
De besøkende fra senatet og
ambassaden kunne fortelle oss at
skogen i Frankrike var eid av staten,
og at de slet med dårlig skogforvaltning slik at skogen råtnet
på rot. Skogen er dominert av løvtre.

Flott interesse

VERTSKAP: Turid og Ottar Ellingsen (til venstre i bildet) tok utfordringen med
besøk fra ambassaden. Her fra lageret på Vesetrud sag (Foto: Ole Oskar Ellingsen).
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Vi ble forundret når de ytret ønske
om å besiktige sagbruket. Da vi
skulle gå bort dit, passerte de utebordet vårt på verandaen, som
vakte stor interesse. Dette måtte
prøves før de vandret av sted med
sorte dresser, lakksko og høye skohæler til saga. Det forundret oss at
nysgjerrigheten fortsatt var stor og
de tok seg god tid.
Det var hyggelig å være vertskap for en slik delegasjon. De var
meget fornøyd når de reiste og vi
lovet å sende oppskrift på hjemmelaget gulrotkake!

Forum for norske bygdesager

Annonser

Ny forhandler for Østlandet

www.sag.no

NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON
Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis,
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter
ønsket bredde, lengde
og utstyrsnivå.

Vi har kontakt med
et firma i Sverige
som produserer
hydraulikksylindere
på bestilling.

Svensk produsent
Send oss bilder på e-post, og nødvendig informasjon som mål osv., så gir vi et pristilbud.
hydraulikk@sagutstyr.no

Vi selger vedkløyvere, vedmaskiner og sagblader av
meget god kvalitet. I vårt utvalg finner du også hydraulikkaggregater, tømmergrip/klo osv. Vi har det meste for
å oppgradere sagbruk og utnytte biprodukter til ved.
Besøk vår hjemmeside eller vår nye butikk, bare 20 min
kjøretid fra Kløfta og Gardermoen, eller 45 min fra Oslo.

Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no

Dobbelkoniske sirkel
av kvalitet er tilbake
Bånd til mobile sagbruk av kvalitet
Alt innom høvleriverktøy

Kontakte oss 62574600
www.lsab.no
Følg oss på Facebook for gode tilbud

www.sag.no
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Flere kulturminneplaner
i kommunene

Kommuner som ønsker å utarbeide kulturminneplaner mottar 100.000 kroner som et
engangsbeløp fra Riksantikvaren. Til nå i år
har 45 kommuner fått tildelt midler.

fått tildelt midler. Mer informasjon om kulturminneplaner
finner du på www.riksantikvaren.no/KIK

Oversikt over årets tildelinger:

Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunen» (KIK)
skal flest mulig kommuner utarbeide en kulturminneplan
som blir politisk vedtatt. Riksantikvaren har som mål at 90%
av alle kommuner skal ha en kulturminneplan ila. 2020.

Fylkeskommune
Kommuner
•Østfold
Fredrikstad,Rygge,Rømskog
•Hedmark
Løten,Trysil
•Oppland
Vågå,Sør-Fron,Ringebu
•Aust-Agder
Valle,EvjeogHornnes,Risør,Gjerstad
•Vest-Agder
Lindesnes,Farsund,Sirdal
•Rogaland
Lund,Kvitsøy
•Hordaland
Bergen,Fusa
•MøreogRomsdal Stordal,Volda,Midsund,Vestnes,
Stranda, Smøla, Halsa
•Sør-Trøndelag
Skaun,Hemne,Roan
•Nord-Trøndelag Vikna,Fosnes,Nærøy,Flatanger,
Overhalla, Namdalseid, Lierne,
Inderøy, Levanger, Verran
•Nordland
Øksnes,Røst,Nesna,Vevelstad,
Brønnøy, Vefsn
Uavklart – gjenstår å behandle søknader Fem kommuner.

Årets midler

Kilde: Riksantikvaren

Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. Dermed har over halvparten av landets
kommuner fått støtte til dette arbeidet. Riksantikvaren
vil at kommunene skal få oversikt over egne kulturminner
og legge planer for hvordan disse skal forvaltes lokalt.
-Mange viktige kulturminner kan gå tapt fordi
kommunene ikke vet om dem. En kulturminneplan er
derfor en investering i kunnskap og mulighet for bevaring,
sier riksantikvar Jørn Holme.

Et kunnskapsløft

Kommuner som ønsker å utarbeide kulturminneplaner
søker via fylkeskommunene. Til nå i år har 45 kommuner

Ønsker mer til skogplanting
I statsbudsjettet for i år er det
frå Landbruks- og matdepartementet løyvd 33 millionar til
tettare planting ved forynging
av skog, gjødsling av skog
og til styrking av skogplanteforedlinga.
Frøåret i fjor på gran er svært gunstig
for regjeringa sitt arbeid med klimatiltak i skog. 6 millionar går til
skogplanteforedling som klimatiltak
Frå Klima- og miljødepartementet
er det løyvd 15 millionar kroner
til ei prøveordning for planting av
skog på nye areal. Av den totale
løyvinga frå begge departement på
48 millionar kroner, vil såleis 39
millionar være øyremerka tiltak for
å auke skogplantinga og til å utvikla
best mogleg frø til produksjon av
skogplanter for framtida.
– Dette er ei kraftig satsing på
skogplanting og godt frømateriale,
enten målet er verdiskaping i skog
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bruket, auka binding og lagring
av CO2 i skog eller for å erstatte
bruk av fossile karbonkjelder med
miljøvennlege skogprodukt. Det
er skogeigarane som kan realisere
klimagevinsten ved å plante tettare
eller på nye areal, fortrinnsvis med
foredla skogplanter. Dette vil også
sikre ressurstilgangen for skog- og
trenæringa inn i framtida, seier
landbruks- og matminister Jon
Georg Dale.

Fullt på frølageret etter 2015

Meir volum

Produksjon av frø er prisgitt vær og
vind og årlege klimavaria-sjonar.
For å forynge granskog gjennom planting, er vi heilt avhengige
av å skaffe oss frø. Vårt viktigste
treslag gran har typiske frøår, og i
fjor hadde vi eit slikt. Det er 9 år sidan
siste frøår (2006), og lagera av det
beste frøet begynte å minke.

Det blir gjort ein stor innsats ved
Det norske Skogfrøverk for å produsere frø av høg kvalitet i skogfrøplantasjar. I samarbeid med Norsk
institutt for bioøkonomi (NIBIO) er
det i frøplantasjane foredla fram
kvalitetsfrø som gir grunnlag for
skog med høg overleving, betre
virkeskvalitet og 10 -15 prosent
raskare tilvekst. Landbruks- og
matdepartementet har for 2016
gitt 6 millionar kroner i tilskot for
å styrke dette arbeidet.

Det norske Skogfrøverk på Hamar
er tilfreds med konglesankinga i
2015. Lagera av foredla granfrø har
i løpet av vinteren auka med over 2,6
tonn eller frø til 300 - 400 millionar
granplanter. Frøa er sanka i skogfrøplantasjer rundt om i landet.
Skogfrøverket har med lokal hjelp
også sanka 5,2 tonn med kongler
i vanleg skog. Frøa frå desse vil bli
klare for sal seinare i år.

Kjelder: Regjeringa.no/Landbruksog Matdepartementet

Forum for norske bygdesager

Annonser

Ny forhandler for Østlandet

www.sag.no

LOGOSOL HØVEL
FolieCon Diodelaser
Linjelaser

•
•
•
•
•

inkl festeprakett,
til en svært gunstig
pris.
effekt 15 mW
kr 6400,- + mva
vanlig stikkontakt
for 230 Volt
strømforbruk ca. 1
Watt

EKS. MVA. OG FRAKT

118.000,-

HØVEL PH360
Proff høvel for den som ønsker kvalitet
og fleksibilitet. Dimensjonering, panel,
listverk – vi har alle profilene.
510 mm x 250 mm

VESTVIK REKLAME AS

•
•

Ring NÅ for en høvelprat!
tlf. 478 75 000
Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad
e-post: info@falkenberg.no
www.falkenberg.no

Ystadvn. 41
7670 Inderøy
Tlf. 47 87 50 00
www.logosol.no

tel: 66 77 89 00

«Sammen er
vi skarpest»

TRADISJON I ET BLAD
Bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • service • sliping av verktøy • teknisk besøk • opplæring mm.

Hos oss får du ekte håndarbeid med lange tradisjoner.
Tlf 62 58 53 33 - www.stridsberg.no

www.sag.no

Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no
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Laft og stil i størrelse XXL

Sagbladet

Det blir en festsal til store
bryllup, konserter eller konsernmiddager når fjøset hos Vidar
Fosslien står ferdig. Løten
Bygdesag har levert mye lafteplank, bjelker og takbord til
den store bygningen.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Mange har sikkert kjørt forbi fjøset
i Sande i Vestfold. På E18 mot
Drammen ligger fjøset venstre.

Med brunbeisa laftevegger og
teglsteinstak skiller det seg ut fra
andre fjøs eller låver for landbruksdrift når en ser det fra bilvinduet.
Om en tar turen opp i tunet på gården
Brekke, får en et enda nærmere
inntrykk av enn annerledes bygning.
Det fikk deltakerne på Bygdesagforeningens årsmøte mulighet til,
da eier, vert og byggherre Vidar
Fosslien åpnet dørene. Leif og Ivar
Grøndahl i Løten bygdesag har
vært i kontakt med gården gjennom
flere år, og bidro til en interessant
omvisning.

BYGGHERREN: Alle detaljer av tre, stein
og stål er tenkt ut av Vidar Fosslien,
som kunne åpne de solide dørene for
interesserte bygdesagmedlemmer.
TAKHØYDE: Det er god plass under taket i bygningen. Fra golvet og til takfoten
er stenderne murt inn, mens taksperrene er kledd inn med brei plank.

Start i 2004
Gården Brekke har vært i familien
hans siden 1640-tallet. Det var med
bakgrunn som entreprenør at Vidar
Fosslien så for seg å bygge ut et
større lokale som kunne egne seg
for servering til store selskaper.
Dagens drift på gården er lagt om
til økologisk produksjon med ammeku
og gris. Dette har gitt gode kontakter
til de beste kokkene i landet, og
flere tanker om å utnytte landbruksprodukter i egen servering.

Bakerovn og bryggeri

MUR: Vegger og andre bygningsdeler i flott mur- og steinhåndverk gir fin variasjon
mot lafta vegger og andre treflater. Her en del av utmurt bindingsverk i en
brannsikker vegg som går fra golv til tak og deler av bygningen.
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Ytterveggene er av slipplaft, med
8 tom laftetømmer i lengde fra 5
til 7 meter. Bak de solide inngangsdørene, også med 8-tom tykkelse,
åpenbarer det seg en stor hall.
Midt i salen er det satt opp 18
langbord, hver av dem er 4 meter
og har 4 tommer tjukk bordplate
av granplank.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
-Det er plass til 430 til bords her,
når det dekkes opp både oppe og
nede. Med noen ekstra grep i
forhold til brannsikkerhet er det
for eksempel mulig å holde konsert
her med et større antall personer,
forklarer Vidar Fosslien.
Et malteri eller bryggeri står på
planen i den ene enden av bygningen,
som totalt er på 2200 kvadratmeter,
etter noen utvidelser.
Et VIP-rom i andre etasje har
blitt et ekstra godt eksempel på
eierens ønske om å bruke tre på
flere måter:

Deretter er det oljet med linolje,
forklarer Vidar Fosslien.
I rommet er et par av stålbuene
i bygningen skjult av solid rundtømmer. Vidar Fosslien kom i kontakt
med to dyktige tømrere som forlangte å få rått grantømmer til
dette. Kanskje et litt uvanlig grep,
men tanken deres var at en rå
stokk, der en tar vekk marg og mye
av veden i midten, vil klype sammen
rundt limtrestolpen når treet tørker.
Resultatet viser at de vurderte dette
helt riktig, og stokken slutter tett
sammen.

Bjørk i golvet

Lokalt lauvtre

-Dette er surnet bjørk som er skjært
til 6 tom bredde og lagt med nating.

Fjøset er i det hele tatt blitt et
imponerende bygg, blant annet

Stein krever
også kunnskap
Med bakgrunn som entreprenør er det ikke uventet
at Vidar Fosslien sitter med
kunnskap om stein og fjell.
Men de fine flatene som
preger mye av bygningen,
særlig fra innsida, har en
egen bakgrunn.
- Det meste av steinen som er
brukt her er i sin tid revet opp av
gatene i Oslo, da asfalten gjorde
sitt inntog. Detter en større stein
enn vanlig brostein som er å få
kjøpt i dag. Den gamle steinen
var større, for å gi bæring mot
underlaget, som ofte var rein
leire. Denne storgatesteinen er
dessuten slitt så lenge av jernhjul
på hestevogner at den er helt
glatt. Nyere brustein, som i blant
byttes ut og selges, er mindre og
ikke så glattslitt. Og helt ny brustein som er å få kjøpt er uten
slitasje og har kantete overflate,
sier Vidar Fosslien.

Solgt og kjøpt
- I sin tid ble denne steinen
eksportert ut av Norge til Storbritannia, og flere andre land.
Derfra er den seinere kjøpt tilbake
av et norsk firma som spesialiserte seg på slik stein. Noe av
steinen her kommer også fra
Nederland, fra gatene i fabrikkområdene der den ble ekstra
kraftig slitt mens hester trakk alt
av vogner inn og ut av industriområdene.
Murflata på blant annet
bakerovnen har naturstein fra
et stor naturlig grustak i nærheten. Der har isbrene fra flere
istider lagt igjen eksempler på
bergarter fra store deler av Norge.
En av gjestegruppene Vidar
Fosslien ønsker seg besøk av er
en gruppe geologer som kan ta
oppgaven med å kartlegge hvor
i Norge steinene har sitt opphav.
MØNSTER: Surnet bjørk i golvbordene lager en fin kontrast til de mørke
eikebordene som danner diagonaler og linjer golvflata.

www.sag.no
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gjennom godt laftehåndverk.
Størrelsen på skranker, avsatser
og andre deler av lokalene er godt
avstemt til størrelsen på lokalet.
Tre er brukt for å sette en spiss på
mange deler av lokalene. Det er
bardisker av solid eikeplank, og
en stor eikekubbe tjener som bord
eller naturlig plass der gjester kan
mingle med en kaffekopp eller annet
drikke. Hele kubben veier over 900
kilo.
Stolene der du sitter til bords
har bein i 3 x 3 tom. De fikk Vidar
Fosslien laget av pensjonistgjengen
ved Krogenæs møbelfabrikk.
Det gjenstår en del arbeid i
første rekke med elektrisk anlegg
og rørarbeid før bygget kan tas i
bruk for fullt.

BINDINGSVERK: Deler av den store bygningen har veggflater i bindingsverk
med innmurt gammel brustein eller naturstein.

Forsikringen
tilpasses dine behov
og ditt sagbruk
Medlemmer av
bygdesagforeningen får
10 % rabatt på
sagbruksforsikring

Telefon: 23 35 65 00, Nettadresse: skogbrand.no
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Annonser

Ny forhandler for Østlandet

www.sag.no

Fast lavpris hele året på
Bandsagbladet er 80% av resultatet på bandsaga!

BANDSAGBLAD

UNNGÅ BØLGESKUR
Vi selger tynne og tykke sagblad, blankstål og
bimetall HSS, fra to forskjellige fabrikker.
Hos oss vil du alltid finne et sagblad som gir et
perfekt resultat.
Ta kontakt for en snakk om riktig valg av sagblad,
sliping og vigging som utgjør 80% av skurresultatet.
Se full oversikt over alle kjente sagmodeller og
tilhørende sagblad, samt priser på hjemmesiden
vår.

Riktig sliping og vigging er avgjørende for
resultatet og sagbladets levetid!

www.norsktreteknikk.no - tlf. 450 39 404

Tenker du bandsag, bør
du tenke MEBOR!
Topp kvalitet til meget hyggelig priser.

Nyhet! MEBOR FLISHOGGER,
kan ta dimensjoner på opptil 300 x 400 mm, solid
maskin.
For mer informasjon, ta kontakt med

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567 eller 952 27691
Bare ring for en hyggelig ”sagprat”

www.sag.no
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Fra Skognytting,
Johannes Kåsa 1943

Sagbladet
Skognytting
Boka Skognytting av Johannes
Kaasa fra 1943 beskriver mange
treprodukter som hadde vært
vanlig framstilt opptil den
tid, og beskriver uttak av
tømmer og materialkrav.

må en bruke stubbebryter eller
dynamitt. Med ei lang våg kan en
også gjøre god arbeid, selv om
stubbene er temmelig store. Denne
skal være av hard, seinvokst gran,
5 m lang og 4-5 tom tjukk. Jorda
graves av røttene, og en kiler våga
under den groveste. Har en da bare
en god vågmat, må stubben sitte
temmelig fast dersom den ikke skal
gi seg.

Høstarbeid

Sagbladet gir i denne serien noen
utdrag fra boka. Den er ei skriftlig
kilde på mange former for håndverk og tradisjonell utnyttelse av
skogsråstoff, men omtaler også
industriell utnyttelse fra tida mellom
første og andre verdenskrig. Utdragene fra boka er historiske tilbakeblikk, men gir kanskje også grunnlag for å ta opp igjen produksjoner,
eller se nye måter å bruke tre på
utfra eldre tids vurdering av tømmer.

Stubbene bør helst brytes opp om
høsten og kjøres fram til mile eller
ovn på vinterføre. Når stubbene er
gjennomfrosne bør de grovkløyves
og renses for jord og stein. Så bør
veden ligge til tørk og dekkes av
omsyn til regnet og fordi det blir
litt fordunsting av de lettere oljearter i solvarmen.
Veden må finspikes 3-4 uker
før den legges i mile eller ovn. Til
miler bør veden ikke være over
45 cm lang og 2 1/2 tomme tykk.
Dessuten trengs en del langved på
ca 1 m lengde. Det er ikke absolutt
nødvendig at denne spikes av utpreget tyrived, men den må være
uten framstikkende kvister som kan
bore seg gjennom nevra.

Mila

Tjære og milebrenning
Å utnytte furustubber og tyri
til tjære er grundig beskrevet
i Skognytting. Særlig de
eldre metodene med brenning
i mile eller grøft er omtalt
med mange detaljer.
Tekstredigering: Per Øyvind Berg
Skal en få større mengder med
tjære, må en bruke særskilt feit
furuved og helst ren tyrived. Best
er tyrived i furustubber, tyritopper
og gåsefuruer. Av dette er det bare
furustubbene som en kan rekne
med noen jamn tilgang av.
Yteveden vil råtne vekk, og
etter 8-15 års forløp er bare kjerneveden att. Stubbene er da forholdsvis
lette å ta opp. Til større stubber
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Tjæremila må legges i en bakkehelling som er noe beskyttet mot
vind. Selve milebotnen (tjærehjellen,
tjæredalen) graves delvis inn i
bakken, men den ytre delen må
bygges opp av trestrangler som
støttes opp med stolper. Det høver
å grave ut 3/4 av botnen i bakken,
mens 1/4 blir bygd opp. Botnen skal
være rund og skålformet med liten
stigning fra sentrum og utover,
men med sterk stigning i den ytre
halvdelen.
Inn til sentrum må graves ei
grøft, så det blir plass til utløpsrøret for tjæren (roen). Denne
lages av en furustokk som er 1618 cm i toppen og så lang som
mileradien. På ei sirkelsag skjærer
en av en skalk etter hele lengda
på ikke fullt 1/3 av diameteren. I
skurflata holes nå ut ei renne som
er 11cm brei og 7 cm dyp, men det
settes att 15 cm i hver ende. I den

FIN: Tjære som er lysebrun, lettflytende
og uten vann eller låg, er målet for alle
måter å brenne tjære på. I tjæremiler
brenner en større kvantum, men
det ble også brent i grøft eller store
jerngryter. (Foto: Per Øyvind Berg)

ene enden bores et konisk tapphol
inn til renna. Det kan være 3 cm
i indre ende og 5 cm i ytre ende.
I skalken hogges ut et inntakshol
ca 8 cm i firkant i enden motsatt
tappholet. Skalken blir så lagt oppå
renna igjen og det hele blir surret
godt sammen med jerntråd som
strammes med kiler.
Roen legges så ned i grøfta så
inntaksholet kommer akkurat under
sentrum i milebotnen. Den må helle
litt, og ligge helt støtt. Inntakshol
og tapphol stenges med tapper, og
det fylles jord oppå roen så langt
grøfta går.

Tett jord og never
Hele milebotnen fores med tett
jord t.d leire eller mold. Dessuten
må hele botnen dekkes med never
eller granbark, med yttersida ned,
for at tjæren skal renne lett og ikke
bli blandet med jord.
Omkring inntaksholet må helst
brukes never, og denne brettes
forsiktig ned i inntaksholet og
klemmes fast med tappen. Så legges
never eller bark taklagt og i ringer

Forum for norske bygdesager
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DETALJER: Ei tjæremile er et byggverk med mange detaljer. Bar, never eller bark er andre treprodukter som er utnyttet.

utover. Omkring sentrum brukes
firedobbelt never, som tynnes ut til
dobbelt lag periferien.

Leggeteknikk
Nå kan en ta til å legge inn tjæreveden. Først tar en ut tappen i
inntaksholet og dekker dette med
bjørke- og orekjepper korsvis over
åpningen. På denne måten får en
hindret at åpningen tettes til med
flis. Deretter dekkes hele milebotnen
med et lag med langved. Den legges
stråleformet fra inntaksholet og
utover, og den må ligge heilt ned til
neverlaget. Oppå denne legger en
mileveden i ringer fra sentrum og
utover. Hver ring med ved blir som
regel 70 til 90 cm brei, og veden må
bankes sammen med ei kortskaftet
treklubbe. Tykkenden av veden
legges ut, og derfor vil veden etter
hvert hvelve seg som en kuppel.
Det må legges mye vekt på at
veden ligger så tett som mulig. Krok
må alltid legges vertikalt. Den
feiteste veden legges mest mulig
innerst i mila, men helst ikke heilt
ned til inntaksholet der forkolinga

blir dårlig. Alle rotknuldrer fylles til
slutt i i den kjegleformede åpningen
i midten og klubbes godt nedi.
Til slutt dekkes mila med et
tynt lag granbar og utapå dette
med grastorv som legges med
grasvorden ned. En rand rundt
foten blir ikke dekket. Under hele
arbeidet må en være varsom med
at det ikke kommer jord og sand
inn i mila. Dette vil følge tjæren og
kan stoppe til utløpsåpningene.

Tenning
Tenninga skjer rundt mila i i den
åpne ringen ved foten. Når varmen
har bredt seg over hele overflata,
dekkes foten til. Varmen næres
seinere av lufttilførsla gjennom det
tynne dekket, og den skal bre seg
fra overflata av mila inn til den
uforkola veden.
Tjæren steikes ut av veden ved
den sterke varmen og blir drevet
foran forkolingssonen mot inntaksholet. Til å begynne med skal det
bare være skjult varme i mila, men
etter hvert skal den brenne sterkere,
og på slutten kan flammene slå ut

www.sag.no

gjennom torva. Vil en nytte trekola
bør det ikke bli for mye av dette,
og mila må da mot slutten dekkes
fullstendig til med et lag av 10 cm
finjord.

Seks timer til svarte dråper
Ca. 6 timer etter at mila er tent tar
tjæren til å renne ned roen. I den
åpningen i enden på roen må en
ha ei tappestang, så en kan stoppe
tjæren når en bytter tønner.
Det kommer først gjerne litt
vann og vannblandet tjære (tjæreveg)
ut av roen. Dette tappes for seg og
må stå så det skiller seg. Tjæren blir
renere etter hvert, men den er til
å begynne med kald og tyktflytende.
Den beste tjæren kommer i den
midterste perioden av milebrenninga.
Den er lysebrun og ren. I siste
perioden kommer dårligere tjære
som er mørk og kornet. Ei tjæremile brenner med større lufttilgang
og derfor fortere enn ei kolmile.
Dersom veden er tørr og værtilhøva
gode kan en rekne med at:
•Ei5tønnersmilebrennerned
på 1 døgn.
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•Ei15tønnersmilebrennerned
på 2 døgn.
•Ei25tønnersmilebrennerned
på 3 døgn.

Kvalitet i tre klasser
For milebrent tjære er gitt
følgende kvalitetsstandarder:
Klasse «Fin»: Tjæren skal være
lettflytende, lysebrun, blank og
feit, uten tegn til kornethet. Den
skal være fri for låg og vann.

Klasse Ordinær: Tjæren skal være
lys, den kan være noe tyktflytende,
og kan være finkornet eller lett
grovkornet. Den skal være fri for
låg og vann.
Klasse Grov: Tjæren kan være
tyktflytende og grov kornet, og
kan være noe mørkere i farge.
Den skal være fri for låg og vann.

Mange dagsverk
Skognytting omtaler også metoder

med å brenne i grøft, stor gryte
eller retort. Oversikter over arbeidsforbruk viser at bryting av stubber,
grovkløyving og finspiking er de
klart mest tidkrevende delene av
arbeidet. Til ei 12 tønners mile
oppgir forfatteren 4,5 dagsverk
pr. tønne. Ved brenning i retort
bør ei tønne tjære gå unna på 3,7
dagsverk. For ei mile av denne
størrelsen får en dessuten 10
hektoliter trekol.

Minisilo - alt i ett løsning
3m³ - 20m³ lagringskapasitet.
1000 - 27.000 m³/h avsugskapasitet.
Integrert sponfilter i øvre del.
Tre separate muligheter for tømming, eksempelvis til storsekk,
flisfyr og brikettpresse.

www.dagslandmiljo.no
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Bransjenytt
Stopp etter fem dager
Konsernsjef Morten Kristiansen
i Moelven hadde positive ting å
berette på Viken Skogs markedsseminar i mars. Men han la ikke
skjul på sårbarheten i verdikjeden.
– Vi investerer nå 53 millioner kr.
på Sokna og kan da øke kapasiteten
med 30% uten å øke arbeidsstyrken.
Om vi ikke har avsetning på biproduktene må vi stoppe sagbrukene
etter fem dager, sa han.
Men Moelven er også en
betydelig selger av massevirke og
ikke minst flis. – Vi må bli av med
rundt 2 millioner m3 fiberråstoff
årlig og har lagt mye arbeid i å få
til en god logistikk på jernbane.
Men det finnes fortsatt flaskehalser.
Kristiansen nevnte Numedalsbanen
som fortsatt ikke er i drift, etter en
avsporing i påsken 2014. – Vi har
tapt rundt 12 millioner på dette,
om Numedalsbruket ikke hadde
vært del av et konsern ville det trolig
vært kroken på døra, sa han.
-Celluloseflisa fra Moelven
går i dag til Stora Enso, Billerud
Korsnäs og Borregaard. Sagflis går
til Forestias sponplateproduksjon,
til Uddevalla Energi og til Fortums
nye varmeverk i Stockholm, sa
Kristiansen.
Kilde: Norsk Skogbruk

Tragisk ulykke

fatning. – Det er ganske vanskelig
å finne dem som har erfaring med
tre og treutdanning. Ofte må vi
lære dem opp selv. Mangelen på
arbeidskraft kan hindre utvikling
i bedriftene, mener de.
Kilde: ATL.se

Massivtre i Hadsel
Videregående
Nordland fylkeskommune deltar
i prosjekt ”Økt bruk av tre i Nordland” sammen med Innovasjon
Norge og Fylkesmannen i Nordland. Fylkeskommunen er sitt miljøansvar bevisst og bygger Hadsel
videregående skole i massivtre.
Nye Hadsel videregående skole på
Stokmarknes planlegges for 350
elever. Bygget skal oppføres med
lavenergistandard i massivtre, med
noe tilpasninger der lydkrav og
brannsikkerhet gjør andre løsninger
mer optimale.
Byggestart Bygg B planlegges
våren 2016 med ferdigstilling i løpet
av høsten 2017. Bygg C planlegges
ombygget umiddelbart når Bygg B
er tatt i bruk, med ferdigstilling til
skolestart 2018, heter det på FMLA
Nordlands hjemmeside.

Sterk sammenheng
Østlandsforskning er i ferd med
å avslutte oppdraget om å finne
forbedringsområder i verdikjeden
skog for Innlandet.
Østlandsforskning peker på to
områder der skognæringen snarest
bør bli mer svensk. Ved å sørge for
bedre skogpleie og øke dimensjonene
på tømmeret som hogges, er det
mulig å redusere kostnader med
40–50 millioner kroner i året. Riktig
stell og tynning av ungskog vil gi
enda større utslag når det gjelder
prosenten sagtømmer som kan tas
ut av Innlandsskogen.
Avvirkningskostnadene er for
store og kvaliteten for lav. Om vi
klarer å heve sagtømmeruttaket til
60 prosent, vil dette utløse en årlig
gevinst på rundt 80 millioner, gitt
samme pris og etterspørsel som i
dag, skriver Østlandsforskning.
– Jevnt over trengs det mer kunnskap om når det bør tynnes i skogen.
Alle som eier skog bør kunne nok
om det, oppfordrer skogsjef Per
Skaare i Glommen.
Kilde: Glommen

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

En svensk 45-årig kvinne ble nylig
kjørt over av en hjullaster på et av
Stora Ensos sagbruk i Dalarne.
Skadene var så alvorlige at hun døde.
Kilde: ATL.se

Tøffere rekruttering
til svenske sagbruk
Svenske sagbruk frykter mangel på
arbeidskraft. Når stadig flere flytter
til storbyene blir det vanskeligere å
finne gode ansatte.
– Vi har den raskeste urbaniseringen i Europa, noe som faktisk
gjør det vanskelig å rekruttere
personale. Så dette er et viktig
spørsmål, sa Mikael Eliasson,
administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Svenskt Trä. På to
sagbruk i regionen Norbotten er
podukssjonssjefene av samme opp-

T:62821555•F:62821550•E:info@se-saws.no•www.se-saws.no

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – tømmersagblad med plasmasveisede tenner
Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp og Hss.
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

Ove Ødegård AS, Bekkevn. 202
Vear Industriomr. 3173 Vear
Tlf: 33 36 51 56 – Epost: post@oveodegaard.no

www.sag.no
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Kutterspon
Stavskjæring på skogdag
Audnedal skogeierlag inviterte
16. april til skjæring av stav på sin
skogdag med både levende lokalhistorie og praktisk skogskjøtsel.
Stavproduksjon var lenge en viktig
næring i de indre Agderbygdene.
Stavskjæringen er i ferd med å bli
borte. På temadagen ble det vist
produksjon på saga, stabling og
vraking av stav.
Kilde: AT skog

STAV: Skur av stav er utgangspunktet
for gode tønner, som holder tett for
både sild, tjære eller godt drikke.

Gjennomsiktig tre
Forskere ved Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH, har utviklet et
transparent tremateriale. Et mulig
bruksområde er på husfasader som
samtidig er solcellepanel.
At råmaterialet er billig og
bærekraftig er to av fordelene
med det nye trematerialet, som
til og med har lav densitet. Materialet er i det hele tatt tenkt for
bruk i byggsektoren, som står for
30-40 prosent av det totale energiforbruket i Sverige.
Det er også mulig å lage visse
typer vinduer av trematerialet,
mener KTH, som kommer til å
arbeide videre med industrielle
løsninger og oppskalering.
Kilde: KTS hjemmeside

Pælemark på Svalbard
På sitt siste tokt på i Rijpfjorden
fant professor i marinbiologi ved
UiT, Jørgen Berge, og kollegene
en stor og tung tømmerstokk. Da
de dro den opp var den full av
pælemakk.
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At pælemark brer seg på Svalbard
er et maretitt for marinbiologiske
forskere. Marken er fryktet for
dens evne til å spise seg inn i gamle
forliste vrak og annet treverk i
sjøen.
Funnet av pælemark har vakt
oppsikt. De siste årene har forskere
satt ut trestykker flere steder på
Svalbard for å se om pælemakken
vil forsyne seg av dem. Tidligere
har det bare blitt gjort ett funn av
pælemakk på øygruppa. Det var på
kaia i Longyearbyen.
Mens det har vært en invasjon
av flere sørlige arter på Svalbard de
siste årene, har Rijpefjorden holdt
stand. Funn av pælemark må ses i
sammenheng med klimaendringer
og hvordan havis frakter drivtømmer og trestammer.
Kilde: Universitetet i Tromsø

Vinteren - over for evig?
Snøløse vintre i nytt klima vil kunne
få store økonomiske konsekvenser
for en rekke næringer, mener et
ekspertpanel, som drøfter klimaendringenes betydning for norsk
vintersport.
Milliardbeløp står på spill
dersom vi mister vinteren slik vi
kjenner den, heter det i rapporten
Grå Vinter, utgitt av Norsk Klimastiftelse, som ble lagt fram i Oslo.
Den norske vinteren slik vi
kjenner den kan forsvinne helt
eller delvis i løpet av de neste
generasjonene.

Oppgangssager
Fortidsminneforeningen i Hedmark
er i ferd med å etablere en Interessegruppe for oppgangssager. Hensikten er å kartlegge slike sager
i fylket, går det fram av deres
facebookside.

Noen høyere?
Inntil videre finner vi verdens
høyeste trehus i Bergen, Norge.
Et trehus som er hele seks ganger
så høyt kan bli resultatet om
arktitekter og ingeniører i England
får gjennomføre sine ideer.
Forskere ved Cambridge University

i England, arkitekter og ingeniører
har kommet med ideén om å bygge
verdens høyeste trehus i London.
Den 300 meter høye skyskraperen
skal ha 80 etasjer og sammen med
sidebygninger romme over 1 000
bosteder.
I forhold til Treet i Bergen med
sine 14 etasjer vil det handle om
ett hus som blir seks ganger så
høyt. Sjefen for Cambridge Centre
for Natural Material Innovation,
er overbevist om at en skal greie
de utfordringene so ligger i å
bygge så høyt i tre. Men han
innrømmer at de har en hel del
arbeid igjen med å å se over de
primære utfordringene i struktur
og konstruksjon.
Kilde: Dagens Nyheter

Tømmerrenne
i verdenssarv
Norges nyeste verdensarvsted,
Rjukan-Notodden industriarv
får i år 31 millioner kroner av
Riksantikvaren til ulike kulturminnetiltak innen verdensarven.
8 037 000 kroner skal gå til å sette
i stand tømmerrenna fra Lienfoss
til Kanalbyen i Notodden. Prosjektet
omfatter også ei bru som var
inngangspartiet til Lienfoss kraftstasjon, opprustning av gangveien
og arkeologisk utgraving og
formidling.
Tømmerrenna er preget av
både råteskader og skader fra
vindfall. På selve rennetrauet er
det mose og andre vekster som
holder på fuktigheten og fører til
raskere nedbryting av trauet.
- Det er registrert råte på bord
både i bunn og på sider, enkelte
steder er det allerede gjennområtnet
og blitt hull, står det å lese i rapporten. Om bærekontruksjonen er
det bemerket at denne re preget
av råteskader både i bunn og på
flere stolper.
Også en del andre anlegg og
bygg som er fredet og i privat eie
er tilkjent midler.
Kilde: Telemark Fylkeskommune/
Telemarksavisa
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Bygdesagenes leverandørguide
Minisilo - alt i ett løsning

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

3m³ - 20m³ lagringskapasitet.
1000 - 27.000 m³/h avsugskapasitet.
Integrert sponfilter i øvre del.
Tlf: 23 35 64 00
Tre separate muligheter
for tømming, eksempelvis til storsekk,

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

flisfyr og brikettpresse.

www.dagslandmiljo.no

Tlf 99 26 40 50

www.scandmiljo.no•Tlf:22769580

Ledende leverandør
av
Telf.62821555•Fax.62821550
e-post:info@se-saws.no•www.se-saws.no

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567
eller 952 27691

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

Annonser i Sagbladet!

Bygdemartn

Denne annonseplassen kunne vist
maskiner og utstyr fra DIN salgsbedrift!

Vi minner om Bygdemartn
Som medlem i Norsk Bygdesagforening
har du mulighet til å sett inn gratis annonser
for brukt utstyr du ønsker å selge.

Annonser i Sagbladet retter seg direkte til
sag-, høvel- og trebedrifter.
Norsk Bygdesagforening tilbyr også
bannerannonser på www.sag.no

Annonser tas inn i neste
utgave av Sagbladet,
så sant det er plass i bladet.

Kontakt redaksjonen for informasjon/ priser.

www.sag.no
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal
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