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Framsidefoto: God jul frå alle oss
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Norsk Bygdesagforening vart stifta
i 1987. Foreninga har 215 medlemmer
pr. desember 2019. Medlemskontigenten
er gradert etter lønnsutgifter:
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Over 1 mill. =		
5 250 pr. år.
Fyrste medlemsår gir vi 50% rabatt.
Det er også høve å tinge interessemedlemsskap til kr. 950,- (Dette inkl.
Informasjon og medlemsblad).
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Frå redaktørkrakken
Det nærmar seg jul og eit nytt
år. Tid for litt refleksjon over
året som har gått, dra med seg
det positive og lære av det negative. Ikkje tvil om at 2020 har
vore eit spesielt år også for foreininga vår. Omstilling til digitale møteplassar, ingen reising,
få arrangement, jobba meir med
teoretiske oppgåver og prosjekt
osv. Vi i administrasjonen har
hatt eit greitt år, men vi saknar
dei tradisjonelle treffpunkta
med kurs, studieturar, fagdagar
osv. Vi saknar rett og slett å besøkje medlemmane våre, kjenne
på pulsen i dei flotte bedriftene,
lage bedriftsreportasjar til Sagbladet osv. Alt dette blir baga-

tellar i forhold til å ta ansvar for
å unngå smittespreiing, her har
vi opptrådt strengt. Sjølv med
«nedstenging» og permitteringar har vi også opplevd positive
ting med situasjonen. Blant
anna har vi fått med oss ein del
digitale arrangement som vi ellers ikkje ville hatt ressursar til
å delta på. Og på denne måten
fått tilført kompetanse på ein
enkel måte, samstundes som ein
er meir oppdatert på kva som
skjer i andre «tremiljø». Vi har
også fått jobba meir konsentrert
med prosjekta som vi har hatt
gåande. Dette har igjen betra
økonomien vår.

Det er da det skjer det noe opp i
hodet også. Jeg sitter her foran
skjermen, skal skrive leder og det
er helt tomt oppe i toppen .
Det er grått ute, pissregn og 0
grader. Lysten til å gå ut er på
linje med å ta et bad i elva som
ligger like ved her. Og kreativiteten til å skrive leder eksisterer
ikke i det hele tatt...
Tenk om jeg kunne kjøpe meg
ut av det? Kanskje kjøpe litt
kringle dere kunne kose dere
med i lunchen, varm kaffe og
gladnyheten om at salgsprisene

I går kveld hadde vi styremøte
og la nokre planar for dei fyrste
månadane i 2021, sidan årsmøtet er utsett til mai. Styret set
medlemsbladet høgast av alle
arbeidsoppgåvene i 2021 og ønskjer at det blir 4 utgåver igjen i
2021. Bladet er det beste kontaktpunktet vi har ut mot medlemmane og blir ekstra viktig i
desse tider. Vi tek sjølvsagt imot
gode innspel frå medlemmane,
både i høve til arbeidsoppgåver
og blad.
Håpar alle får ei frisk og fin julefeiring!
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Det er stans i de fleste av aktivitetene i foreninga. Høye Sag står
stille, og jeg selv er sykmeldt
med senebetennelser etter en
svært travel sommer og høst.

Helsing Inger Marie Svingeset

Hilsen Arne

på produktet vårt steg med 20% i
går. Eller enda bedre, telefon fra
Inger Marie: «Vi har fått 200 nye
medlemmer!» Men nei....
Tenker på turen vi hadde til
Slovenia Du verden for en
inspirasjon! Små sagbruk i hver
ei lita bygd, optimisme, nye og
effektive småsager som gikk
svært så bra. Og alle de små
tekniske finessene vi tok bilde av
og tok med hjem. Diskusjonene i
bussen hjem til hotellet; «Kan vi
bruke noe av dette hjemme og?»
Hmmm, en flott tur var det!
«Skjerp deg gutt, du har en leder
å skrive.»
En leder burde jo inspirere, være
optimist, se løsninger, banebrytende, nytenkende osv.
Det regner enda mer, det slår mot

ruta. Det er helt uaktuelt å gå ut
nå. Puh...
Hva var det Inger Marie sa nå
igjen? «Vestlandsprosjeket var
i boks.» (Kartlegging av bedrifter med tilknytning til tre, kort
fortalt). Ikke verst, en jobb som
har krevd mye tid og som har
vært veldig vellykket. Og kankje
det kan viderføres til hele landet.
Joda, det er muligheter her.
Vel, den lederen tror jeg jeg gir
opp.

Dere får ha en
God jul et Godt Nyttår.
Hilsen Arne
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Sagbruket selger så flisa fyker
Etterspørselen er så god at
vi selger fortere enn vi klarer
å produsere, sier Tor-Eivind
Øygarden (30). Ikke siden han
begynte å jobbe på Øyfjell sag
som 16-åring, har han opplevd
så stor etterspørsel som i år.

Tekst og Foto:
Stine Solbakken/AT Skog.
Øyfjell sag og høvleri kjøper kun
de aller beste tømmerstokkene og
opererer i nisjemarkedet. Dette året
har bygge- og oppussingsinteressen
blant nordmenn vært merkbar hos
familiebedriften.
– Kvalitetstømmer er mer etterspurt enn noen gang. I år er situasjonen helt spesiell med opptil åtte
måneder leveringstid på spesialvarer.

– Etterspørselen er så god at vi selger fortere enn vi klarer å produsere, sier
Tor-Eivind Øygarden (30).

– 50 prosent av våre leveranser går
til hyttemarkedet. Vi holder til midt
i hytteområdet i Vinje og Tokke. I
tillegg har vi faste kunder som skal
vedlikeholde gamle bygg. Vi føler
veldig at vi er med i en framtidsnæring, så vi vil øke kapasiteten. Tre
blir mer og mer populært. Budskapet til skogeierne er at de må hogge
hogstmoden skog når den er på topp
med god kvalitet. Skogeier får godt
betalt for høy kvalitet. Vent med
å hogge den skogen som trenger å
vokse mer, sier Tor-Eivind.
– Vi møter mange flinke skogeiere.
Mengden som hogges er bra, men
å få tak i god nok kvalitet er utfordrende. Vi er mye ute og ser etter fin
skog. Etter innkjøp fra forskjellige
områder opp gjennom årene, vet vi
mye om hvor kvalitetsskogen vokser.
Vi ser på skogbunnen, om trærne
står i skråning eller flatt, solforhold,
høyde over havet, størrelse, bark og
kvist.
Arild og Anne-Lise Øygarden
etablerte Øyfjell sag i 1998. Da var
Arild sjette generasjon sagbruker.
Da de var 47 år, trakk de seg tilbake
fra sjefsrollene og lot sønnen overta.
– For oss var det viktig å slippe neste
generasjon til mens han er interessert.
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Etterspørselen gjør at materialer går rett fra saga, og ut til levering.
Det var viktig for oss at Tor-Eivind
fikk eie 52 prosent. En person må til
slutt bestemme. Han har det siste
ordet, sier foreldrene, som eier 24
prosent hver.
Anne-Lise har ansvaret for høvleriet
og Arild henter tømmer og kjører ut
ferdige materialer til kundene.
– Tor-Eivind er mer på hugget enn
meg og har det samme pågangsmot
som jeg hadde da jeg var på hans
alder. Han er mer positiv til nye ting.
Vi har friske diskusjoner og alle tre
sine synspunkter er bra, men til slutt
er det han som bestemmer, sier Arild.
Etter at Tor-Eivind fikk hovedansva-

ret for sagbruket i 2014, fikk Arild
oppfylt en drøm.
– Jeg tok lappen på lastebil. Med den
henter jeg tømmer og leverer ferdige
materialer. Jeg er derfor med i hele
prosessen fra innkjøp til sluttprodukt.
Det er supergøy å kjøre kranbil. Jeg
henter tømmeret hos skogeier og får
da forsikret meg om at kvaliteten er
topp før jeg frakter det til sagbruket.
Det hender at jeg har kjørt hjem
igjen med tom bil hvis tømmeret
ikke er godt nok. Vi er nøye på
kvaliteten, presiserer Arild.
Midt i et av landets kaldeste strøk,
Drivarbekkdalen, skjæres i år 2400

kubikk med norsk og lokalt spesialtømmer opp til takbord, lister, panel,
gulvbord og kledning. I fjor var
mengden 1600 kubikk.
– Vi kan fint sage opptil 6000 kubikk
om vi bare får tak i kvalitet. Vi kjøpte
ny sag i fjor og i vinter skal vi bygge
ny hall til lagring av fyringsflis for
salg og til eget bruk for å varme opp
lokalene og materialtørkene. Utearealet skal utvides for å få plass til mer
tømmer, sier Tor-Eivind. Han ser på
fjorårets aktivitet, prøver å være foran
nye trender og satser videre.
– Klimaet i Øyfjell er normalt kaldt
og tørt. Naturtørket kledning er best.
I år er det ikke snø og kulde i november, som det pleier. Vi må derfor sikre
oss framover med mer tørkekapasitet.

Anne-Lise jobber i høvleriet.

– Fra en bra tømmerstokk får vi 10
prosent med den beste kvaliteten vi
vil levere. Resten av stokken, blir til
andre materialer, blant annet villmarkspanel. For å bruke hele stokken,
skal vi nå begynne å levere fyringsflis.
– Jeg blir ekstra glad når vi får så
godt tømmer at det blir 4 takbord, 3
kledningsbord og resten panel ut av
en stokk. Jeg synes jeg får et kick hele
tiden i denne jobben. Fra å se at vi får
inn tømmer som kundene vil ha, til
at jeg kan ringe og fortelle at leveransen er klar. Da er det god stemning
og jeg kjenner at det å drive sagbruk
er moro, sier Tor-Eivind, som ofte er
ute på kundebesøk på kveldstid. Etter
arbeidsdagens slutt går turen hjem
til familien, der han bor i nytt hus
som selvsagt er bygd i flott treverk fra
bunn til topp.

Sagbrukets hjerte er saga, som var ny i fjor.

Øyfjell sag og høvleri er en av AT
Skogs kunder. Sagbruket kjøper inn
rett og seintvokst grantømmer på
dimensjoner fra 28 til 36 cm topp til
takåser, som brukes til takkonstruksjon på laftehytter. Det største sortimentet sagbruket kjøper er furu
laftetømmer, deretter furu smålaft
og furu sagtømmer.

Slik er lageret nå – og kunder må vente i måneder på levering fra sagbruket.
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Et blikk på PEFC sertifiseringen
Etterspørsel etter miljøsertifisert trevirke er økende. Alle
bedrifter i hele verdikjeden fra
skogeier og tømmerkjøper til
forbruker må være sertifisert
for å dokumentere at trevirket
kommer fra bærekraftig skogbruk.
Tre dimensjoner av bærekraft
Økonomisk
• En aktiv utnyttelse av skogressursene
• Tilfredsstillende lønnsomhet og
verdiskaping i næringen
• Å sikre avsetning av norske
skogprodukter på det internasjonale
markedet
• Å sikre at framtidige generasjoner
får et minst like godt ressursgrunnlag som i dag
• Styrking av ressursgrunnlaget med
hensyn til både volum og virkeskvalitet
Økologisk/miljømessig
• Ivareta skogens kvaliteter og sikre
mangfoldet av økosystemer og arter
i norske skoger
• Sikre at skogen i Norge, på kort
og lang sikt, gir grunnlag for levedyktige populasjoner av arter som
er naturlig hjemmehørende i landet
• Sikre at skogens betydning i
klimasammenheng opprettholdes
og økes
• Sikre at forurensninger fra skogbruket blir redusert
• Bidra til å bevare kulturminner
og til å bevare og utvikle kulturlandskapet
Sosialt
• Sikre mulighetene til å opprettholde og videreutvikle skogbrukets
bidrag til levende bygder
• Sikre at skogen i Norge gir
grunnlag for et variert friluftsliv
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med rike naturopplevelser
• Bidra til at de som arbeider i
næringen har et arbeidsmiljø hvor
helse og sikkerhet blir ivaretatt
• Ivareta forbrukernes interesser
Sporbarhetssertifisering er systemet for å
dokumentere opprinnelsen av tømmer og
trevirke. Dette gjør det mulig for produsenter og forhandlere å verifisere opprinnelsen og angi andelen av bærekraftig
materiale i produktene gjennom kontroll
utført av akkrediterte sertifiseringsorganer.
Det norske sertifiseringssystemet
PEFC internasjonale retningslinjer
utvikles i tverrfaglig samarbeid
med fageksperter. De nasjonale
standarder utvikles i hvert enkelt
land og må bli godkjent av PEFC
internasjonalt.Norsk PEFC skogsertifisering er et komplett sertifiseringssystem med regler for organisering, skogstandard med krav til
bærekraftig skogbruk, sporbarhet,
logobruk og kontrollrutiner.
Produsent og forhandler
Som produsent, forhandler eller annen type bedrift som kjøper

og selger trevarer eller trebaserte
produkter kan du være sporbarhetssertifisert (Chain-of-Custody).
Dette gjør det mulig for bedriften
å dokumentere at råstoffet kommer
fra bærekraftig skogbruk og angi
andelen av PEFC-sertifisert tre i
produktene. Da kan bedriften også
bruke PEFC-logoen på produktet
og synliggjøre dette direkte til
sluttkunde.
Sporbarhet og logobruk
Sporbarhetssertifiseringen bidrar til
at de som kjøper produkter laget
av tømmer kan være trygge på at
råstoffet kommer fra en bærekraftig
skog. Bedrifter som ønsker å selge
sine produkter som PEFC-sertifiserte, må kunne vise at råstoffet
kommer fra PEFC-sertifisert skogbruk. For at et trebasert produkt
kan selges med PEFC-logo må alle
leverandører og produsenter fra skogen og fram til salg av det ferdige
produktet inneha et PEFC-sporbarhetssertifikat (Chain of Custody).
En bedrift kan bli sertifisert på
følgende måter:
Individuell basis (bedrift basert
på ett sted) Multi-site virksomhet
(større bedrifter med flere avdelinger) Gruppe (mindre bedrifter som
opptrer samlet for sertifisering).

Etterspørsel etter sertifisert trevirke
øker i takt med strengere krav til
forvaltning og tømmeromsetning,
mer bevisst innkjøpspolitikk fra
offentlig og privat sektor og ikke
minst flere unge, miljøbevisste
forbrukere.
Treteknisk Institutt har satt opp en
«oppskrift» på hvordan en bedrift
kan bli sertifisert:
Slik blir bedriften sertifisert
Veien fram til sertifisering vil variere, men her er hovedstegene fram
til PEFC-sertifisering:
1) Sett deg godt inn i kravene i
standarden som gjelder din bedrift
Tips: Søk gjerne råd hos PEFC
Norge, andre bedrifter med erfaring, eller spesialisert rådgiver
For prosjekter kan det gis engangssertifisering til for eksempel byggherre eller entreprenør som kjøper
inn og benytter PEFC-sertifisert
virke.
Grunnleggende krav for å bli
sertifisert
For å bli sporbarhetssertifisert etter
PEFC Chain-of-Custody Standard

må bedriften oppfylle noen grunnleggende krav knyttet til:
• Ledelsessystem
• Risikovurdering
• HMS
• Sporbarhetsmetode
• Innkjøp av virke
• Salg av produkter
Hvorfor bli sertifisert?
1. Møte kundens krav: De fleste av
de større kundene og de offentlige
anskaffelser krever i dag sertifisering av
våre produkt. Dette vil også bli et krav
for mindre kunder på sikt.
2. Ta en posisjon i markedet:
I dag er klima og miljø et veldig
aktuelt tema, og det blir gjort et seriøst arbeid med disse utfordringene
i alle næringer. Vi tror kanskje at
skog- og trebransjen bør være alibi
godt nok, men også for oss gjelder
dokumentasjon.
3. Sikre innkjøpet: Gjennom å
være sertifisert vil en forenkle kjøp
av miljøsertifisert råstoff.
Alt fra små enkeltpersonforetak til
store internasjonale bedrifter som
produserer eller forhandler tre og
trebaserte produkter, vil før eller
siden bli påvirket av bærekraftig
skogbruk.

2) Ta kontakt med et eller flere akkrediterte sertifiseringsorganer
Tips: Be om et tilbud hos flere så
kan du velge det som passer best for
deg. Lag/utarbeid et styringssystem
for sporbarhet i bedriften som er i
samsvar med standarden.
3) Sertifiseringsorganet kommer på
sertifiseringsbesøk hos bedriften din
Tips: Forbered deg godt og sørg for
at relevante ansatte vet hva som skal
skje.
4) Gå igjennom sertifiseringsrapporten og lukk alle avvik før utstedelse av sertifikat
Tips: Benytt eventuelle avvik som
mulighet til å forbedre system og
rutiner
5) PEFC Norge registrerer ditt sertifikat og gir deg lisens til å bruke
PEFC-logoen.
Tips: Lag en feiring og finn ut av
hvordan bedriften kan bruke sertifiseringen i markedsføringen
Et sertifikat utstedes normalt for
fem år før det må fornyes.
Hvert år må sertifiseringsorganet
gjøre en oppfølgingsrevisjon.
Kilde: Treteknisk Institutt.
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Årsmelding for Norsk Bygdesagforening 2020
Organisasjonen:
Styret i organisasjonen 2020

desember planlagt eiga samling for desse på Voss.
Dette med både fagleg og sosialt innhald.

Styreleiar:
Arne Høye, Marnardal
Styrets nestleiar:
Håvard Sunnset, Hølonda
Styremedlem:		
Rune Skjørestad, Hommersåk
Styremedlem:		
Ole Jegleim, Gol
Styremedlem:		
Kjartan Bergsvåg, Voss

Pandemien som blomstra opp i Vestland sette ein ny
stoppar for dette arrangementet også. Vi kjem ikkje til
å gi oss sjølv om vi møter ein del motbør, og i desember vil vi arrangere eit digitalt treff for ungdomane,
slik at dei kan bli litt bedre kjent med kvarandre.
Så håpar vi på ei fysisk treff i 2021

Vi måtte avlyse årsmøtet i Trondheim i mars
og vi har difor ikkje gjennomført val i 2020.
Dette på grunn av koronasituasjonen.
Det har i 2020 vore halde 5 styremøte,
alle desse er haldne digitalt via Skype/Teams.
Det har vore handsama 30 styresaker i 2020
Her er 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 har dette året vore mindre aktivitet også i fylkeslaga på grunn av korona-pandemien. Sentralforeininga
har heller ikkje oppmoda laga om å arrangere samlingar av typen kurs og fagdagar.
Ungdomsgruppe
Det vart i 2019 vedteke at vi skulle etablere eiga
ungdomsgruppe i foreininga. Dette for å støtte opp
om nyetableringar, bedriftsutvikling, kompetanse og
rekruttering på ein betre måte. Det har no meldt seg 6
ungdomar til denne gruppa.
Det vart planlagt og organisert eit eige opplegg for
desse under årsmøtehelga i Trondheim. Som kjent så
måtte dette avlysast. Vidare hadde vi i starten av
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Administrasjon
I 2020 har Norsk Bygdesagforening hatt reduserte
administrative ressursar. Etter at pandemien starta vart
dagleg leiar permittert i 90% i 7 veker. Vi har tidlegare leigd inn Kompentansepartner v/Ragnhild Lunde i
ca 40% stilling. På grunn av sjukdom og pandemi har
vi nytta oss lite av denne ressursen i 2020. Kontoradressa er Tonningsgata 42 i Stryn sentrum der begge
har kontorplass.
Medlemstal
Vi har dessverre framleis ein nedgang i medlemstalet.
I desember 2020 er det registrert 195 ordinære medlemmar i foreininga. Dette er ein nedgang på 19 frå
året før. Med ein forholdsvis stor auke i medlemskontingenten er det forventa at ein del medlemmar vel å
avslutte sitt medlemsskap. Vi håpar at trenden vil snu
og at vi får med fleire medlemmar etterkvart. I tillegg
har vi 9 med Interessemedlemsskap og 87 (auke på 4
stk.) som har bladabonnement.
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
2020
Årsmøte:
Skulle arrangerast i Trondheim i midten av mars med
2 dagers arrangement. Fagdag, møte for ungdomsgruppa, årsmøte og bedriftsbesøk. Alt var ferdig planlagt
og organisert. Mykje planlegging og organisering var
gjennomført og så måtte vi i siste sekund avlyse heile
arrangementet på grunn av pandemien. Ei klok avgjerd av
styret, når vi i ettertid ser korleis dette utvikla seg.
Årsmøtehelga hadde vi ei stund håp om å få arrangert i
haust, men tok i juni avgjerd om å utsette til 2021.

Kurs:
Det er i 2020 blitt arrangert 2 stk. kurs i regi av foreininga, begge før pandemien.
1. Kurs i blad- og verktøysliping, Amdam Sag og
Høvleri AS, Møre og Romsdal, kursleiar Anders
Paulsson.
2. Kurs i høvling av trelast, Rennebu Sag og Trekultur
AS, kursleiar Sveinung Kosberg og Anders Paulsson.
Begge kursa med 7 deltakarar.
Vi fekk økonomisk støtte frå Fylkesmannen i Møre og
Romsdal til slipekurset og frå Rennebu Kommune til
høvelkurset.
Vidare har Kulturminnefondet støtta oss i ein planlagd
kursserie i 2020, som har blitt sterkt redusert. Vi vil
likevel få noko støtte til desse to kursa.
Prosjektarbeid:
Foreininga er avhengig av ulike typar prosjektarbeid
for å kunne ha dagens administrative ressursar. Dette
for å utvikle foreininga og medlemsbedriftene. Vi har
tidlegare gjennomført fylkesvise samlingar gjennom
seminarserien «Vi som satsar på tre». Ein av utfordringane som kom fram på samtlege seminar var at
dei små- og mellomstore trebedriftene i dei ulike fylka
hadde liten oversikt/kjennskap til andre trebedrifter i
verdikjeda, i eige fylke/region. Bedriftene ønskte seg
oversikt over kven som produserte kva og kven som
kjøpte og selde produkt av tre (frå skogeigar til ferdig
treprodukt).
Dette har vi jobba med i Vestland fylke og vi har no
laga ein «pilot» som vi tek med vidare i eit forprosjekt.
Vi ønskjer å sjå på om dette kan verte ein nasjonal
portal som vil gjere det enklare å samarbeide, byggje
nettverk, auke omsetning osv. For dei små- og mellomstore trebedriftene i Norge.
Vi vil invitere alle ledd i verdikjeda inn i prosjektet for
å få fram ulike syn og behov på kva som bør forbetrast
av innhald, funksjonar og design for at den skal verte
så nyttig som muleg for flest mogleg. Arbeidet med
forprosjektet er sett igang no i november 2020.
Sagbladet
Medlemsbladet vårt er i år produsert i 3 utgåver. På
grunn av permittering og reduksjon i administrative
ressursar vart det produsert eit blad mindre dette året.
Som følgje av pandemien og lite reiseaktivitet har det
vore utfordrande å finne stoff som er interessant for våre
lesarar. Som ei undersøking blant medlemmane viste
er bedriftsreportasjar med fokus på rasjonelle tekniske
løysingar absolutt det mest interessante for våre lesarar.

Vi har fått inn fleire reportasjar som andre har produsert og vi er svært takknemlege for den hjelpa. Om
pandemien vil fortsetje også i 2021 vil vi bli avhengige av innspel frå medlemsbedrifter og andre aktørar
på aktuelle artiklar til Sagbladet. Vi får mange gode
tilbakemeldingar og Sagbladet blir i stor grad vår medlemskontakt i desse spesielle tider der kurs og andre
arrangement er satt på vent.
Deltaking i andre
organisasjonar/møter
- Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset sit i styret i
Vestland Skognæringsforum og har delteke på digitale
styremøter i regi av forumet.
- Dagleg leiar har også delteke på nokon av dei digitale
konferansane som har blitt arrangert i 2020.
Økonomi
Rekneskapen for 2020 vil ikkje vere klar før i februar
2021. Vi har hatt eit spesielt år og har vore svært
bevisst på den økonomiske situasjonen. Dagleg leiar
var permittert ein periode og vi har brukt lite innleigde ressursar. Ein har heller ikkje hatt utgifter på
reiseaktivitet. Medlemskontingent og prosjektmidlar
er bærebjelkane i inntektene og lønn og kontordrift på
utgiftsida. Rekneskapen blir presentert i første medlemsblad etter nyttår.
Oppsummering
Året 2020 har vore svært spesielt med Covid-19 pandemien som har råka oss og resten av verden.
Utadretta aktivitet som kurs, fagdagar, studietur som
normalt skulle vore gjennomført er sett på vent. Dette
må vi ta igjen når vaksiner er på plass og pandemien
er kjempa ned. Vi har imidlertid fått gjennomført eit
godt stykke prosjektarbeid som vi ser kan gje både
medlemsbedrifter og foreininga god nytte i tida framover. Vi kan i 2020 vere stolte av å ha handtert situasjonen på ein sikker og trygg måte. Prosjektarbeid har
vore høgt prioritert og vi er sikker på at dette vil vere
til god nytte både for medlemsbedriftene og foreininga
i tida framover.
Samarbeidspartnarar
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 og
prosjekt i 2020: Innovasjon Norge, Kystskogbruket,
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i
Vestland, Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgjeving, Rennebu Kommune, Kulturminnefondet, og til
slutt alle våre medlemmar og abonnentar.
Stryn desember 2020
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Økt etterspørsel etter klimavennlige landbruksbygg
Spennende driftsbygning for
birøkt i 8” elementlaft
Løten Bygdesag AS har i høst i
samarbeid med Gardsbygg AS
levert driftsbygning for birøkt.
Bygningen er satt opp i Asker
kommune for Helge Havskjold.
Ivar Grøndahl, eier av Løten Bygdesag AS fikk i april en prisforespørsel
fra Gardsbygg AS, der beskrivinga
var 8 tomms tømmer til en driftsbygning for birøkt. Pris ble sendt
inn og ordren kom raskt, kan Ivar
fortelle. Det er ikke så mange produsenter av så grov lafteplank, så
vi merker økt etterspørsel på dette
produktet. På dette tidspunktet
hadde vi heldigvis nok tømmer
liggende på tomta og en del på
plank på lager. Krav til fuktighet
er 17 - 20% 3 cm inn i planken,
så selv om ein del av planken vart
naturtørka, vart mesteparten tørka
i vakuumtørka.

Foto: Ivar Grøndahl. Gulv, vegger og tak på plass på den flotte birøkter-bygningen.

Samarbeidet med Gardsbygg As har
fungert godt og vi kjenner hverandre, men ut over det har vi ikke noe
formelt samarbeid. Løten Bygdesag
As er kun ordinær tilbydere fra
prosjekt til prosjekt.
Driftsbygningen
Bygget er totalt 160 m2, med 8”
tømmer som er høvlet av 8”x10”
tømmer. Råstoffet er malmrik furu
fra Løten. Bygget hadde en vegghøyde på 3,10 meter, så det gikk
med om lag 800 lm med 8”x10” i
dette prosjektet.
Bygget skal inneholde forskjellige
rom som slyngerom, industrikjøkken, sorteringsrom, samt kontor.
Det er også satt opp delevegger i
6” tømmerelementer, disse også fra
Løten Bygdesag AS.

Foto: Ivar Grøndahl. Bygningen som ble heist på plass i løpet av noen timer, har
forholdsvis mange rom. Vegghøyde på 3.10 m.

«Gardsbygg AS kom med nøyaktige tegninger, på millimeteren, så
produksjonen var godt planlagt og
forenkler veldig mye for oss», kan
Ivar fortelle. Å ha gode prosjektører/bestillere er viktig for å drifte
rasjonelt og en unngår misforståelser.

Turen nedover fra Løten startet
klokken halv fem på morgenen,
og klokken 7 var vi fremme og
klare for heising av elementene.
Fem timer senere var alle veggene
på plass, og det er imponerende
hvor raskt det reiser seg et bygg på
denne måten.
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«Alle elementene gikk på en trailer,
men var så bredt lastet at vi måtte
ha følgebil. Totalt 26 elementer ble
høvlet og satt sammen på ei snau
uke på saga».

Grunnen til at Helge Havskjold
ønsket seg bygg i tømmer var fordi
han er opptatt av å bruke treverk i
bygget og samtidig opptatt av at
det skal være både miljøvennlig og
bærekraftig. Isolasjonsevnen i 8”
tykke vegger var også viktig for
kunden.
«Veggene ble behandlet utvendig
med Tyrilin tjærebeis. Det ble også
et veldig flott bygg som vi er stolte
av», sier en fonøyd daglig leder ved
Løten Bygdesag AS.

Råstoff:
Løten Bygdesag kjøper idag tømmer fra hovedsaklig 4 ulike leverandører: Stora Enso, Nortømmer, Løiten Almenning og Nes Almenning.
«Vi er veldig god fornøyd med alle
leverandørene, de er både punktlige
og fleksible, noe vi verdsetter høyt
her på bruket», sier Ivar.
«Å levere spesialtømmer må være
ein vinn-vinn situasjon» påpeker
Ivar. «Vi betaler gjerne en merpris
for å få godt råstoff».
«Dersom vi f.eks. bestiller 300 m3 i
en dimensjonen 24-27 cm diameter,
kan den haugen gå videre direkte
og skjæres til samme trelastdimensjon, tørkes effektivt og lagres uten
sortering. Logistikk er viktig»,
understreker Ivar.
Løten Bygdesag AS begynte å produsere elementlaft for omtrent 5 år
siden, og har siden levert mange bygg
i alle størrelser. Dette er alt fra gapahuker til ammekufjøs. Etterspørselen
har økt raskt og utgjør idag 30-40%
av produksjonen på Løten Bygdesag
AS. Ivar vil berømme sine ansatte for
fantastisk omstillingsevne og kreativitet i krevende tider.
Modulene blir idag produsert i en
enkel jigg som vi har konstruert, men
vi ser på nye løsninger også på denne
fronten. Vi begynner å få litt erfaring
og tar eit steg av gangen, forklarer
Ivar som antagelig har noen ideer på
lur.
Han har stor tro på markedet fremover, den store nedgangen som var
spådd i forbindelese med pandemien
har uteblitt. Ivar tror at folk er mer
villige til å investere i egne bedrifter
og i oppussing av hus og hjem nå når
utenlandsturene uteblir og folk må
bruke pengene her hjemme.
Ivar tror markedet for blant annet
landbruksbygg også er stort, og for
de bygdesagene rundt i landet som
ønsker å satse er dette et godt alternativ. Klima og miljø er stadig viktigere salgsargument, så lokalprodusert
trelast er i vinden som aldri før!

Foto: Ivar Grøndahl. Bygging med moduler er raskt og effektivt.

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
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Å byggje landbruksbygg i tre er bra for bonden…
...og inntektsgjevande for
sagbruk og treforedlingsindustrien. Men korleis kan trebaserte
verksemder på Vestlandet auke
sin marknadsdel og få byggje
fleire fjøs i tre?
Eg kan seie det allereie no – eg har
ikkje noko kvikkfiks-løysing på dette,
men likevel nokre tankar om kva som
skal til for å kunne lukkast betre i ein
voksande marknad. Fjøs må fornyast
av mange grunnar. Kravet om omlegging til lausdrift innan seinast 2034
og generasjonsskifte på garden med
påfølgjande nysatsing eller driftsendring, er kanskje dei vanlegaste årsakene
til investeringsynskjer hjå bøndene. Å
gjere klimasmarte val ved investeringar
er også i aukande grad haldningsskapande i forhold til materialbruk. Tross
alt, for bønder gjeld framleis den gamle
regelen - du skal gje garden vidare i betre stand enn då du overtok. Fornying
og tilpassing av gardsbygningar er ein
av dei store avgjerslene bonden må ta.
Gode argument
Det er mange gode argument for å
bruke meir tre i dei nye bygningane.
Trevirke er eit lett handterbart materiale i byggeprosessen, men også seinare.
Å kunne gjere endringar og tilpassingar i eit fjøsbygg er viktig. Det vert
fleire og betre tekniske løysingar i fjøsa,
dyretal kan variere og arbeidsplassen og
drifta må kunne tilpassast etter kvart
når bygget er teke i bruk. Dersom bonden må setje inn ei ny dør i eit trebygg
– kan opninga i veggen gjennomførast
raskt og effektivt med ei motorsag. I
eit betongbygg vil ein slik operasjon ta
vesentleg lenger tid, og det utskorne
elementet er tyngre å hanskast med.
Inneklimaet og dyrevelferd er alltid
trekt fram som ein viktig fordel når
bonden vel å byggje i tre. Fakta er at
vi ikkje har så mykje dokumentasjon
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om inneklimaet er betre i tre- enn i eit
betongbygg. Bønder som har jobba
i trebygg over tid snakkar varmt om
arbeidsplassen sin og om kor flott dyra
har det i slike fjøs. Dette er kanskje litt
vel “føleri- og ikkje forskingsbasert”,
men forskinga er på saka og om nokre
år veit vi meir om dette. Mykje tyder på
både bonden og dyra har betre trivnad
i trebygg.
Bønder med nye lausdriftsfjøs melder
om at trebygg er godt tempererte - kjølande om sommaren, og isolerer godt
nok om vinteren. Lyd-, lukt-, fukt-,
brannproblematikk, gassar som ammoniakk, hydrogensulfid og C02 er fullt
under kontroll, gode løysingar på plass
og gjev delvis også fortrinn i forhold til
betongbygg.
Trefjøs med limtredragarar og treveggelement vert reist av rynde entreprenørar på kort tid, med høg presisjon
og kvalitet. Slike bygg har låg vekt og
reduserer bruk av betong til fundamentering.
Eit lite nytta argument for meir bygging i tre er god og regional tilpassa
byggeskikk. Kva som er god byg-

geskikk kan sjølvsagt diskuterast. I
mange landsdelar har kanskje stål- og
betongelement overteke rolla som tradisjonsberar. I utgangspunktet var nok
tremateriala det mest brukte i kombinasjon med stein og noko brake her i
Vest. Slike bygg har lang levetid, ikkje
minst når dei kan plukkast frå kvarandre for å få nytt liv ein annan stad.
Den no så populære sirkulærøkonomitanken vart tenkt av bønder allereie for
mange hundre år sidan.

Ein bransje full av utfordringar
Skal den investeringsvillige bonden
vurdere eit trebygg, krev dette god prosjektering heilt frå første drøfting. Dette
føreset stødige og uavhengige rådgjevarar. Eg saknar meir kontakt mellom
rådgjevingstenester og treindustrien. Vi
treng eit oppegåande nettverk mellom
verksemder slik at vi kan utvikle gode
regionale tilbod basert på kortreist
råstoff, tilpassa byggeskikk og regionale
leverandørar. Vi må få informasjon om
kvalitetar, byggjeløysingar og leverandørar fram til rådgjevarane i regionen.
Eit samarbeid av små og mellomstore
verksemder i trebransjen på Vestlandet
burde snart klare å utvikle eit fleksibelt
vestlandsfjøs som kan tilpassast bonden
sine behov og moglegheiter. Her treng
vi både grindverks-, element- og limtredragarprodusentar. Kanskje Norsk
Bygdesagforening kan bidra samlande
her? Eg vert gjerne med i prosessen.
Omsyn å ta
Fjøsbygg er utfordrande uansett om
dei skal byggjast av betong, stål eller
tre. Her er det nok fleire produsentar i
Noreg som har utvikla gode løysingar.
Ofte er dette store fjøs med god plass
til både dyr, arbeidsrom til bonden og
teknisk utstyr. Vestlandsfjøs med færre
dyr krev kanskje også nye idear og tilpassingar. Til dømes kan nokon meine
at dei vanlege trestolpane midt i fjøset
kolliderer med kommande IMEK(innandørsmekaniserings-) løysingar.
Bygg må vere utforma slik at dei står
seg sjølv om bruken er røff og dagleg
reinhald er naudsynt. Avfall- og gjødselhandtering er like krevjande som i
konvensjonelle bygg. Alle er klare over
at trematerialar rotnar ved feilhandtering. Difor må ein gjerne vurdere i
konseptutviklinga å bruke betong og
stål i overgangen frå golv til vegg. Å utnytte potensialet i dei ulike materialane
er tillate, til og med for ihuga treentusiastar. Skal det støypast i golvet, kan

ein sikkert lage ein ekstra høg ringmur
samstundes.
Korleis kjem vi vidare med dette?
Eg trur landbruksbygg kan vere ein
interessant marknad for små og mellomstore treverksemder i framtida.
«Nokon» må ta initiativ til å snakke
med kvarandre. Løysingar for vestlandsbonden bør utviklast i større grad med
eit kortreist, fornybart og sirkulært
perspektiv. Dette vil også gje konkurransedyktige prisar etter kvart. Vi treng
eit vestlandssamarbeid. Dei fleste bøndene
ynskjer heilskaplege løysingar, altså nøkkelferdige bygg som fungerer frå dag ein.
Leverandørar av trebaserte byggesett må
samarbeide tett med rådgjevarar, ingeniørar og entreprenørar. Totalentreprise er
tingen her. Vi treng likeverdige tilbod på
løysingar, slik betongleverandørane har i
katalogen.
Heilt til slutt
Sjølv om Innovasjon Norge støttar fullverdige trebygg i landbruket med tilskot,
er det mest avgjerande i tidleg planfase at
rådgjevaren heilhjarta og likeverdig snakkar om tre som byggemateriale ved bonden sitt kjøkkenbord. Dette krev at han
eller ho er kjent med regionale tilbydarar.
Her har vi alle ein jobb å gjere. Ta gjerne
kontakt om du ynskjer å utveksle nokre
tankar med meg om det.

Med helsing
Dirk Kohlmann
Tredrivar i Vestland fylke og fagdirektør
for skog, tre og grøne verdiar hjå Fylkesmannen i Vestland
*) Innovasjon Norge koordinerer eit snart
landsdekkande nettverk av regionale pådrivarar innan innovativ trebruk. Desse
vert kalla ”tredrivarar”. Les meir om dei
her: https://www.innovasjonnorge.
www.innovasjonnorge.no
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Energibruk i laftebygg
Treteknisk avsluttet i januar
2020 et forskningsprosjekt ved
NTNU i Gjøvik, hvor tradisjonelle
laftebygg har blitt undersøkt
med tanke på oppvarmingsbehov. Prosjektet viser at tradisjonelle laftebygg bruker langt
mindre energi til oppvarming
enn forventet, og at de tilfredsstiller minimumskravene for
energieffektivitet etter TEK17.
Vi har målt oppvarmingsbehov for laftebyggene i over 1 år og kan nå vise til
hvordan oppvarmingsbehovet varierer
i løpet av et helt år i et reelt innlandsklima, forteller Samee Ullah og Javad
Darvishi fra Treteknisk, som begge har
jobbet i prosjektet.
I tillegg til energimålingene, er det også foretatt varmefluksmålinger i ca. 1 måned (april), som gir en dynamisk
U-verdi for vegg/laftestokken i hvert av testhusene.
Det viser seg at den målte verdien for maskinlaften
(0,428 W/m2K) er noe lavere i forhold til håndlaften
(0,441 W/m2K). I den samme perioden ble en hypotetisk
fuktbelastning for mennesker med gjennomsnittlig rolig
aktivitetsnivå (mye “stillesitting”, snakking og noe bevegelse), gjenskapt i laftehusene, ref. IEA Annex 41.

Oppbygging av Laftebyggene
Laftebygg i dag bygges med ulike lafteteknikker, maskinlaft og håndlaft. I maskinlaft benyttes tømmerstokker
kuttet til på fabrikk ved hjelp av maskiner. Dette kalles
lamelltømmer. I håndlaft gjøres det samme tømmerarbeidet
for hånd. I forbindelse med prosjektet er det blitt oppført
to testbygg, en med hver lafteteknikk. Begge testhusene er
identisk konstruert med areal på ca. 15 m2, og testhusene
står speilvendt i forhold til hverandre. Begge laftebyggene har uisolerte vegger, og består av 195 mm (8”) tykke
tømmerstokker av furu. Mellom hver tømmerstokk er det
lagt isolasjonsmateriale av typen «linull» i maskinlaft og
«saueull» i håndlaft.

Tre: et hygroskopisk materiale
Tre er et hygroskopisk materiale, det vil si at den har evne til
å ta opp fukt og samtidig avgi energi i form av varmestråling
til omgivelsene. Denne egenskapen hos tre er avhengig av
fuktighet og temperatur, og kalles derfor «hygrotermisk masse». Den hygrotermiske massen påvirker isoleringsevnen til
Energi: U-verdi, Tabell 1 gir oversikt
materialet, som igjen medfører at U-verdien for en laftevegg/ over alle U-verdier
laftestokk i praksis blir bedre enn den statiske U-verdien, ref.
dagens gjeldende beregningsmetode ihht.
NS-EN 12664:2001 og NS-EN ISO
6946.Formålet med prosjektet har vært
å legge føringer for fremtidige endringer
av TEK ved å dokumentere at laftebygg
har bedre termisk ytelse enn det gjeldende
forskrift tilsier, gjennom å inkludere treets
hygrotermiske egenskaper i energiregnskapet.
Tabell 1: Oversikt over alle U-verdier.
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Månedsmåling (April)
Maskinlaft = 581,5 kWh
Håndlaft
= 608,6 kWh
(Um, målt dynamisk verdi)

Figur 2: Målt oppvarmingsbehov (kWh) i perioden 1. feb. 2019 – 31. jan. 2020,
håndlaft (lysegrønne punkter) og maskinlaft/lamell (oransje punkter). Heltrukne
grafer viser 7 dagers glidende gjennomsnitt for hvert sitt respektive laftebygg.
Målt oppvarmingsbehov (1 år)
Maskinlaft = 2951,3 kWh (graddagskorrigert), Håndlaft = 3347,7 kWh (graddagskorrigert)
Det viser seg at håndlaften har omtrent 11,8 % mer
oppvarmingsbehov enn maskinlaften i måleperioden
01.02.2019 – 31.01.2020, det vil si at håndlaften krever mer energi for å kunne holde samme temperaturnivå som maskinlaft i en og samme periode. Figur 2 viser
graf over målt oppvarmingsbehov i løpet av hele året.
Maskinlaften, som i hele måleperioden hadde lavest
oppvarmingsbehov i forhold til håndlaften, hadde også
lavest oppvarmingsbehov i perioder med fuktbelastning (deler av mars og april).
Målt/databeregnet oppvarmingsbehov
Årsmåling
Maskinlaft
= 5704,8 kWh
Håndlaft
= 5992,9 kWh
(Ihht. databeregningsverktøy, Ud)

Simulert/forventet oppvarmingsbehov
Årsmåling
Maskinlaft = 6522,9 kWh
Håndlaft
= 6544,3 kWh
(Ihht. SINTEF Byggforsk, Us)
Månedsmåling (April)
Maskinlaft = 660,4 kWh
Håndlaft
= 633,7 kWh
(Ihht. SINTEF Byggforsk, Us)

Konklusjon
Basert på de målte oppvarmingstallene og U-verdien
(Um), kan Norsk Treteknisk Institutt konstatere at
oppvarmingsbehovet er betydelig lavere enn det som
forventes ihht. TEK17 krav med statiske U-verdi (Us).
Veien videre
Treteknisk ser positivt på resultatene som kommer
frem i prosjektet og anbefaler videre forskning innen
fagtemaet. En lengre måleperiode, helst flere år, kunne
gitt et mer komplett bilde av denne hygrotermiske
effekten som i dag ikke medregnes i U-verdi for tre.
Forskningsresultatene gir gode indikasjoner på at den
tradisjonelle byggemetoden med laftebygg er en egnet
metode for vårt nordiske klima og videre forskning vil
forhåpentligvis kunne underbygge dette, sier Javad
Darvishi.
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Sagbladet:
Det vil bli 4 utgåver igjen i 2021.
Vi inviterer våre lesarar til å kome
med tips til gode faglege innlegg og
reportasjar.
Kurs:
Det er usikre tider og ein vurderer
fortløpande, men vi vil satse på kurs
i 2021 og heller setje begrensing
på antal deltakarar, arrangere som 1
dags kurs, vere utandørs osv. Vi har
enno ikkje datofesta noko kurs, men
avventar til over nyttår når vi håpar
situasjonen er tryggare. Første kurs
blir truleg sortering av konstruksjonsvirke som vi har fått inn ønskje
om frå fleire av våre medlemmar. Vi
oppmodar alle om å kome med ønskje om kurs, slik at vi får prioritert
etter behov.
Årsmøtet 2021:
Dette blir arrangert tidlegast i mai.
Vi håpar inderleg at vi kan arrangere
dette fysisk på dette tidspunkt. Vi
legg opp til omlag same program
som det vi måtte avlyse i 2020. Her
blir det fagdag med tema Landbruksbygg i tre, bedriftsbesøk og årsmøte.
Styret valde å ikkje arrangere årsmøte
i 2020, heller ikkje digitalt. Om
situasjonen blir slik at fysisk møte
ikkje er forsvarleg i mai, vil digitalt
årsmøte verte arrangert.
Ungdomsgruppe:
Vi måtte avlyse samlinga i ungdomsgruppa som var planlagt i byrjinga
av desember. Dette også på grunn av
smittefaren. Dette er 2. gong vi har
avlyst treff for desse og vi satsar no på
digitale treff mellom desse fram til
eit fysisk treff er aktuelt. Om det er
fleire som har lyst å delta i ungdomsgruppa etter å ha lese om desse flotte
deltakarane i forrige Sagblad, så er
det berre å gi eit vink til administrasjonen.
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Eks. på opplysningar registert på kvar enkelt av dei 185 trebedriftene i Vestland fylke.
Prosjekt:
Fram til juni 2021 vil vi arbeide i lag
med fleire ulike aktørar for å avklare
om det er behov for å opprette ein
nasjonal portal for skog og treprodukt. Som omtala tidlegare er det no
laga ein base for trebedrifter i Vestland fylke. Det er viktig for oss at ein
evt. nasjonal portal får det innhaldet
som bedriftene ønskjer og har behov
for. Det er og viktig at den blir enkel
å bruke og at den ser tiltalande ut.
Kva ville du leite etter i ein slik
portal? Bedrifter i eigen kommune?
Produkt? Samarbeidspartnar? Gå
inn og sjå på databasen som ligg på
www.sag.no og kom med innspel,
det er no vi treng dei.
Sertifisering av produkt frå
bygdesagene
Stadig kjem spørmålet om sertifisering opp som ei utfordring for nokon
medlemmar. Dette gjeld hovudsakleg dei største medlemsbedriftene
våre, som leverer inn mot større
aktørar. Vi kjenner til eksempel på
at kjøparar krev produktsertifisering.
Foreininga har ved fleire høve forsøkt
å ta fatt i dette, men behovet har
ikkje vore stort nok til å gjennomføre

ei såkalla gruppesertifisering. Alternativt kan kvar enkelt bedrift ta prosessen i eiga regi. PEFC sertifisering
er den mest aktuelle, slik foreininga
har vurdert det og vi vil gjerne kome
i dialog med medlemsbedrifter som
har denne type sertifisering eller har
planar om å kome i gang med det.
Rapportar om god aktivitet
blant medlemmane
Våre medlemmar rapporterer om god
aktivitet og auka etterspørsel i denne
spesielle tida. Privatmarknaden har
auka og det er tydeleg at det blir
gjort mykje oppgradering i heimane.
Ny kledning, ny terasse, utemøblar
eller grillbu er produkt som blir
etterspurt. Argumentasjonen om å
handle lokalt gjeld også for bygdesagene, og det verkar som kjøparane
har meir interesse for kvalitet, har vi
fått høyrt ved fleire anledningar. Vi
har også fått rapportert om at trelastprisane på standard gran har gått
opp med ca 500 kr./m3 frå 2. kvartal
2020 til 1. kvartal 2021! Ei interessant utvikling både for dei som er
skogeigarar og sageigarar. Raude
lamper begynner å blinke i forhold
til råstofftilgangen framover.

Treteknisk tilbyr fagbrev for Operatørar for trelastproduksjon
Operatørar med praksis fra trelastproduksjon kan ta fagbrev
som praksiskandidat, kravet er
at kandidaten har 5 års erfaring.
Treteknisk tilbyr eit digitalt
kursopplegg som dekker fagområda for å ta den teoretiske
delen av fagbrevet.
Trond Kalstad er faglærar og
kan melde om stor interesse for
kursopplegget.
Øker faglig innsikt
Avlagt fagbrev gjev betre betingelsar i tariffavtala, samt auka faglig
status og innsikt. Mange av kursdeltakarane syns også at ei oversikt
over hele bedrifta si verksemd gjer
dei daglege arbeidsoppgåvene meir
interessante.
Kurset gjev god innsikt i råstoffutnytting og kvalitet. Kurset blir
gjennomført digitalt, men deltakarane har inga unnskyldning for
å ikkje melde seg på på grunn av
manglande digital kompentanse.
Dette får du innføring i og du vil
dermed ha med deg ekstra digital
kompetanse inn i bedrifta også.
Dette kan kome vel med når ny
produksjonsteknologi skal takast
inn i bedrifta.
Koleis er den teoretiske fagprøven
organisert?
- Det er lagt opp til 8 samlingar
- 1 samling er fysisk, der ein får

Faglærar Trond Ivar Kalstad.
opplæring i blant anna bruk av
digitale plattformer.
- Dei øvrige samlingane tek kvar
enkelt i si bedrift med undervisning
digitalt.
- Her kan fleire frå same bedrift
sitje saman om ein ønskjer det.
- Mellom samlingane blir det laga
oppgåver som ein kan besvare og
sende inn. Desse får ein vurdert og
får tilbakemelding på. Ein er ikkje
pålagt og sende inn men oppgåvene
skal vere eit hjelpemiddel til å arbeide med ulike tema før eksamen.
- Siste samling er eksamensførebuande, der ein går gjennom tidlegare
eksamensoppgåver og løyser desse.
- Den praktiske fagprøven tek ein

på sin arbeidsplass og kvart fylke
er ansvarleg for at sine kandidatar
får tilbod om eksamen. Ein melder
seg då opp gjennom si prøvenemnd
i sitt fylke.
Teoretisk faglærar for
teoridelen
Faglærar på kurset blir Trond Ivar
Kalstad. Han kan fortelje at det
blir gjennomført fagprøve for praksiskandidatar to gonger i året, der
kandidatane sjølv er ansvarlege for
å melde seg opp. Oppmeldingsfristane er vanlegvis 15. september og
15. januar, og oppmelding skjer via
privatistweb i heimfylket.
Samværet på Teams kan i disse
tider være med på å «bygge lag»,
og digitalisering slik vi bruker det
i kurset er noe alle vil klare, understrekar Trond.
Er dette noko du eller di bedrift ønskjer å vite meir om og evt. ønskjer
å få kandidatar til fagprøve ta enten
kontakt med Treteknisk ved Trond
Kalstad eller med Norsk Bygdesagforening, så formidlar vi vidare.
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Pressemelding
Moelven selger seg ut av Telemarksbruket – AT Skog blir ny eier
Moelven selger sin eierandel av
Telemarksbruket (51%) til AT
Skog. Det betyr at Telemarksbruket blir heleid av AT Skog fra
4. januar 2021.
Alle 31 medarbeidere fortsetter i
selskapet under det nye eierskapet.
– Det er med blanda følelser vi gjør
dette, men det er en god løsning for
alle parter. Vi mister gode kolleger
i Moelven, som nå blir en del av AT
Skog. Samtidig får medarbeiderne
en eier med et sterkt lokalt engasjement, og som kan prioritere en
videreutvikling av sagbruket på en
annen måte enn hva vi kan gjøre med
vår totale sagbruksportefølje, sier
Anders Lindh, divisjonssjef i Moelven Timber.
En god plattform
Moelven Telemarksbruket har vært
eid av Moelven (51%) og AT Skog

(49%) de siste 17 årene. Moelven tok
i 2000 over hele den tremekaniske
virksomheten til Norske Skog. Da
var Telemarksbruket ett av flere sagbruk som ble med i overtagelsen.
– Det er alltid utfordrende når en
slik situasjon oppstår, men prosessen
har vært preget av gjensidig respekt
og tillit. Det legger et godt grunnlag for et fortsatt godt samarbeid,
motivasjon og en god plattform for
Telemarksbrukets ansatte og kunder
fremover, sier Anders Øynes, adm.
dir. i AT Skog.
Fortsatt samarbeid
Moelven og AT Skog fortsetter
likevel å samarbeide i regionen, også
utover Telemarksbruket.
– Vi går fra å være eier til å bli en
kunde av Telemarksbruket og har
fått etablert samarbeidsavtaler framover for produkter som Malm100

Rullebordsbånd med arbeidsbredde 90 cm.
Lengde ca. 40 m
Årsmodell 1998, lite brukt.
Selges alt i ett parti, eller oppdelt.
Vi har mulighet til å transportere om ønskelig.
Står på Ørje i Østfold.
E-post: kjelmaen@online.no
Mob.: 908 25 105
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og andre spesialprodukter. AT Skog
er også en viktig tømmerleverandør
for våre andre sagbruk i regionen,
forklarer Lindh.
– Dette skaper nye muligheter for
skogeierne i AT Skog. Vi har stor tro
på kvalitetsproduktene som Telemarksbruket har produsert og den
utviklingen vi skal bidra til framover. Vi opplever stor vekst i etterspørsel etter trelast av høy kvalitet.
Med dette grepet tar AT Skog en
mer aktiv del i verdikjeden. Jeg har
fulgt Telemarksbruket i mange år
gjennom vårt eierskap og ser helt
klart et potensiale. Vi takker Moelven for et godt felles eierskap. Nå
går vi videre i et godt samarbeid, sier
styreleder i AT Skog, Olav Veum.
Moelven Telemarksbruket ligger i Bø
i Telemark og produserer ca 40 000
kubikkmeter skurlast av furu i året.

Annonser

www.sag.no
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Vi ønsker alle våre kunder og
forretningsforbindelser en riktig
god jul og et godt nytt år!

Bordkantverk/flerbladsag VR-900 fra Mebor.
Kan sage opp mot 90 cm bredde og 160mm tykkelse.

Kappsag fra Mebor, kan ta bredder på opp til 85
KW motor, stor kapasitet!
cm og 20030/37/55
mm tykkelse!
Inklusiv 3,0 m ruller
mermer
informasjon
kontakt kontakt:
inn og ut!ForFor
informasjon
Mebor
AS99tlf.
995
46567.
Mebor
NorgeNorge
AS på tlf.
54 65
67/95
22 76 91.
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Annonse

10% rabatt
på alle

Høvel og fres maskiner
til 30. juli 2021

EN GOD GRUNN
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Bransjenytt
Alvdal Skurlag bygger
nytt høvelanlegg til
100 millioner
Styret i Alvdal Skurlag besluttet
i november 2019 å bygge et nytt
høvelanlegg til i overkant av
100 millioner kroner.

Selskapet har inngått avtale med SKBYGG AS fra Tynset innen totalentreprise bygg, og WoodTech AS fra Larvik
skal stå for levering og montering av
utstyr og innredning. WPM fra Sverige
skal levere høvelmaskin og kløyve, mens
Norconsult i Os i Østerdalen står for
frosjektering og byggeledelse.
- Med denne investeringen vil Alvdal
Skurlag få et topp moderne og automatisk høvelanlegg, og vi er trygge på
at vi med våre valg av leverandører og
entreprenører har et godt team i ryggen
for å realisere våre planer. Dette er den
største utbyggingen i selskapets historie,
og markerer en ny og spennende epoke i
Alvdal Skurlags utvikling, heter det i en
pressemelding fra selskapet.
Alvdal Skurlag har nå rundt 100 ansatte.
- Styret tok en viktig avgjørelse for
selskapets framtid i november i fjor, og
så kom Covid-19, og vi måtte ta en liten
tenkepause. Covid-19 har på mange
måter satt sine spor i norsk næringsliv,

www.sag.no

også for vårt selskap, men mens andre
næringer sliter har vi vært heldige og økt
vår omsetning i 2020. Alvdal Skurlag
har alltid vært et framoverlent selskap
med stor tro på egne produkter og ansatte, og vi ser frem til de nye mulighetene
denne investeringen vil få for oss som selskap, sier administrerende direktør Berit
Nordseth Moen i selskapet i meldingen.

Salg av trebaserte
byggevarer øker

Vårt fokus - foredling av tre
- Eksporten øker også basert på høy
etterspørsel etter tre i Europa, en svak
kronekurs og økte priser i utenlandske
valuta er medvirkende. Det er riktignok
godt salg i øyeblikket, men det stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen
fremover og hvordan ulike markedssegmenter vil utvikle seg. Vi ser lavere ordrereserver i flere markeder, sier Finstad.
Ifølge Treindustrien er tilgangen på råvarer for sagbrukene er krevende for tiden.
- Treindustrien benytter den delen av
tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til
bygningsformål er massevirke som
går til produksjon av biokjemi, papir,
fiberplater, fjernvarme og markedsmasse.
Det er overskudd av massevirke både i
Europa og i Norge. Samtidig har Norske
Skog stengt en papirmaskin i Halden
på grunn av lavere etterspørsel etter
trykkpapir. Det er med på å forklare at
tilgang på sagtømmer til treindustrien er
svært krevende. Skogeierne er avhengig
av avsetning på alt tømmeret for å kunne
hogge, både den delen som går til treindustrien som sagtømmer og den delen av
tømmeret som går til treforedlingsindustrien som massevirke. Treindustrien må i
tillegg ha avsetning på sine biprodukter
som flis, sier Finstad.

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert
har økt med 14,5 prosent sammenlignet
med samme periode i fjor, viser statistikk
fra Treindustrien.
- Impregnert som produkt har fortsatt
Klipp fra: Bygg.no Tekst. Frode Aga.
svært god salgsutvikling og har økt med
12,3 prosent sammenlignet med samme
måned i fjor, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en
pressemelding.
Bransjeorganisasjonen melder også om
fortsatt god eksport av trelast med en økning på 21,5 prosent sammenlignet med
samme periode i fjor.
I meldingen skriver de at bransjemedlemmene per oktober har passert hele
fjorårets omsetning på eksport av trelast.
Men på samme tid viser tallene en nedHeidi Finstad er administrerende
gang i eksport av råvarer som sagtømmer direktør i Treindustrien.
på 8,8 prosent.
Foto: Ingar Sørensen
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Kutterspon
Tresatsing blir Arena-klynge
Norwegian Wood Cluster fekk
19. november status som ei av fem
nye Arena-klynger i det norske
klyngeprogrammet Norwegian
Innovation Clusters (NIC).
Norwegian Wood Cluster består
av bedrifter og forskningsmiljø
innan skogbruk, treindustri,
boligutbygging og arkitektur.
Klynga held til i Innlandet
og skal utvikle klimavenlege
bygge- og boligløysningar for
veksande marknad basert på norske
skogressursar. Målet er gjennom
avanserte industrielle prosessar
og auka innovasjon å utvikle
klimasmarte byggeløysingar,
redusere miljøavtrykket frå
verdikjeda, og åpne for sirkulære
løysningar og materialgjenvinning.
www.regjeringen.no
Ella (21) har valgt et
utradisjonelt yrke og er håpet
for eldgammelt håndverk
Ella Mørtsell satser på et yrke som
står i fare for å dø ut og som flest
eldre menn har. Nå kan Unescostempel bli redningen for den
gamle båtbyggertradisjonen. – Jeg
tror det finnes håp, sier den unge
båtbyggeren.
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– Du blir ikke rik på dette yrket, men
det er ikke penger som er viktigst. Man
må gjøre noe man liker, hvis ikke er
det ingen mening med det, sier Ella
Mørtsell. FOTO: Bård Gundersen,
Fortidsminneforeningen.
Hun vet om noen andre unge som
har utdannet seg i båtbyggerfaget.
Likevel er det fortsatt flest eldre
menn som behersker denne
tradisjonen i Norge.
– Men jeg tror at det er håp for
båtbyggertradisjonen. Vi er nok
ikke de siste.

– Du blir ikke rik på dette yrket,
men det er ikke penger som er viktigst. Man må gjøre noe man liker,
hvis ikke er det ingen mening med
det, sier Ella Mørtsell.

Yngste vinner
Denne uka ble hun tildelt
Kulturminnefondets nasjonale
håndverksstipend.
– Det er kjempehyggelig at noen
synes jeg er verdt det. Jeg tenker
ikke selv at jeg fortjener 50.000
kroner, men setter stor pris på det.
Jeg har fått gratulasjoner i fleng.
Det er helt sykt.
www.nrk.no

Hun er trebåtbygger
En tradisjon som strekker seg flere
hundre år tilbake i tid.
– Jeg har vokst opp med
nordlandsbåt, så det er naturlig
for meg å ha det rundt meg. Men
at jeg endte opp som båtbygger er
egentlig litt tilfeldig, sier Mørtsell.

Line Henriette Holten, ny
styreleder i Skogselskapet
Det norske Skogselskap, DnS, har
valgt Line Henriette Holten som
ny styreleder. Hun er glad i skogen
fordi den gir ro og krefter.
Line Henriette Holten er ny styrelder i Det norske Skogselskap.

Bildet er fra hennes tid i Stortinget
Foto: Roar Ree Kirkevold.
DnS valgte enstemmig Line
Henriette Holten som sin nye
styreleder etter Randi Dille som
har sittet i to år. Holten er motivert
og ydmyk i forhold til å lede den
ideelle medlemsorganisasjonen.
Hun har 12 års erfaring fra
Stortinget hvor hun har
representert Kristelig folkeparti
og Østfold. Hun hadde sete i
Energi- og miljøkomiteen og
Næringskomiteen og i seks år var
hun Stortingets visepresident.
Det var nettopp industrifylket
Østfolds hjørnesteinsbedrifter som
vekket hennes engasjement for
skogens fantastiske og mangfoldige
muligheter.
Til Skogselskapet.no sier hun at
hun er gla´ i skogen fordi den gir
ro og krefter. – Min visjon er at
barn og unge skal bli glad i skogen.
Skogselskapet har en unik og opparbeidet posisjon her. For mange er
skogen en viktig kilde til livskvalitet, for andre verdiskaping. Jeg
gleder meg til å bli en del av den
store skogfamilien, sier hun.
Kilde: www.skog.no

Bygdesagenes leverandørguide

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

www.sag.no

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

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Tlf: 63 87 49 89 • tbf@woodmizer.no

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567
eller 952 27691

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

Bli med å verv medlemmar!

VI TILBYR:

50% RABATT FØRSTE MEDLEMSÅR !
Ordinære satsar medlemskontigent 2020:
Medlem med lønnsutgifter mellom 0 og 500.00 kr
Medlem med lønnsutgifter mellom 500.000 og 1 mill
Medlem med lønnsutgifter over 1 mill

= 2.925 /år
= 3.750/år
= 5.250/år

TILBOD 1. MEDLEMSÅR FRÅ KR 1.475,-

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

•

Eit sterkt og godt fagmiljø

•

Årleg studietur og fagleg arrangement

•

Stort nettverk av samarbeidande organisasjonar

•

Nettside med presentasjon av alle medlemmar og
kjøp/salg funksjon

•

Gunstige innkjøpsavtaler på arbeids– og fritidskle

•

Gunstig forsikringsavtale gjennom Skogbrand

•

HMS-system for vår bransje

•

Rådgjeving

•

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

•

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

Bank: 3795.15.61747

www.sag.no

Vi tilpassar også kurs etter behov !
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Tonningsgata 42
6783 Stryn.

Vi ønsker å takke våre kunder for
ett godt samarbeid og ønsker alle
en riktig god jul!
DIN SAMARBEIDSPARTNER INNEN SALG OG SERVICE AV:





bånd-sirkelsagblad
høvel-fresverktøy
diamantverktøy
vindu-dør verktøy

 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

