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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
Framleis god sommar, sjølv om ferien
er over for dei fleste. I dag er det
fantastisk ver her på Vestlande, og
ein skulle ønskje ein var på fjellet
med ein kaffikopp, men det går
heilt fint å ha kontordag også.
Godt å kome i gang igjen etter ei
pause. Merkar at kvardagen byrjar
å fungere igjen.
På måndag var eg med på
opning av den nye massivtrefabrikken i Luster. Ei svært positiv oppleving.
Denne nyetableringa skjer av
ein gjeng viljesterke, idèrike og
kreative unge folk som gjev oss
skogfolk ei vitamininnsprøyting.
Sjølv om lokalt trevirke foreløpig
ikkje vert nytta i produksjonen, så

håpar dei at det skal ordne seg
på sikt. Tre er i vinden som aldri
før og miljøargumentet gjer seg
stadig meir gjeldande. Dette er
med på å gi oss (om muleg) ei endå
sterkare tru på at nettopp tre er
framtidas materiale.
Eg var også innom ei av medlemsbedriftene på turen, Sønnesyn Sag.
Her kom eg heilt uanmeldt og
stakk innom mest for å helse på.
Der møtte ein blid og serviceinnstilt ungdom som viste seg å vere
son til eigaren av sagbruket. Han
var i full gang med å sortere ut
material til ein leveranse litt seinare
på dagen. Etter litt prat spurte eg
om framtida hans og kor aktuelt
det var å evt. ta over sagbruket?

Svaret kom ganske kjapt: «Planen
er å gå snikkarlinje for å få litt
byggkunnskap, så ta over sagbruket
etterpå». For ein dag!!
Spørsmålet eg då stiller er:
Korleis kan vi som foreining gi
desse unge, interesserte, tøffingane
støtte og nettverk som gjer at kvardagen deira vert trygg og spennande i framtida? Dette handlar
om framtida til kvar enkelt bedrift
og om framtida til foreininga. Her
må ungdomane sjølv på bana, og
kome med innspel. Vår oppgåve
blir i første omgang å finne møtepunkt der ungdomane kan møtast.
Helsing
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Hei alle sammen. Nå er sommeren
snart over. Ferien er ferdig, og
arbeidstreningen er starta. Som
dere sikkert har observert så har vi
hatt en fantastisk sommer i nord,
med mye sol og mye regn, men
regnet har kommet om natta. Ferien
for mitt vedkommende ble 11 dager
på motorsykkel i Finnmarka sammens
med deler av familien. 11 dager
med sol og varme unntatt 3 kvarter
regn og sterk kuling over Kvænangsfjellet.
Denne gangen ønsker jeg å sette
fokus på bruk av tre i det offentlige.
Derfor har jeg valgt å klippe en
del informasjon fra ulike aktører
som jobber for økt trebruk.
Trebasert Innovasjonsprogram
arbeider for å øke bruken av tre
i Norge, og for å bidra til økt verdiskaping i trebearbeidende bedrifter
i hele landet Har du tanker om
prosjekter i ditt lokalsamfunn og
trenger noen å tenke sammen med?

Trebasert Innovasjonsprogram
koordinerer et snart landsdekkende
nettverk av regionale pådrivere
innen innovativ trebruk. Ta en prat
med pådriveren for tre i ditt fylke.
Du kan få støtte til forprosjekt
og utviklingsprosjekt som finner
nye bruksområder for tre, bedriftsutvikling, samarbeidsprosjekter
og produktutvikling i bedrifter
som arbeider med tre. For å øke
bruken av tre innen samferdsel og
landbruk, har Innovasjon Norge
egne satsinger for disse områdene.
Moderne trebyer er et eget
tema for trebruk i det offentlige.
Norske byer er generelt preget
av høy byggeaktivitet og store
utbygginger. Det handler om fortetting, urbanisering og om å ta
attraktive arealer ved sjøkanten
tilbake. Mange av de største byene
i Norge som Bergen, Stavanger og
Trondheim, er i utgangspunktet
trebyer. De ønsker delvis alle å presentere seg som ”Norges største

www.sag.no

treby”. Årsaken er i første rekke
historisk betinget, men nå er det
en ny trend eller utvikling som
peker i retning av en renessanse
for trebyen – ”Den moderne trebyen”. Mange av de store byene
har ambisjoner om å utvikle seg
til moderne trebyer med basis i
egen identitet og ønske om en
bærekraftig utvikling.
Jeg avslutter med en oppfordring
om å invitere planutvalget eller
andre i kommunen, som har innflytelse, på besøk på en sag og ha
dette som tema. Prøv å få med
arkitekter, entreprenører og i det
hele tatt flere som har felles interesse i økt bruk av tre.
Husk kaffe og wienerbrød. Det
funke!
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Flere er på vår hjemmeside!

Vi registrer flere besøkende til vår
hjemmeside enn før. I perioden fra
slutten av juni til midten av august
er antallet daglig besøkende opp
i 267 pr. dag. Det er positivt, både
fordi det bekrefter enn økning vi
har sett fra i vinter og fordi økningen
fortsetter over sommeren, ei tid da
noen færre bruker tid ved skjermene,
skulle en tro.
Sagbladet håper det fører med
seg en interesse fra kunder for å
legge inn forespørsler på materialer
til våre medlemmer.

Tredrivere

Trenger du som bygdesageier noen
å snakke tre med? Om du har tanker
om prosjekter i ditt lokalsamfunn,
kan noen å tenke sammen med
være det som får satt tanker sammen
til plan og resulateter. Vi anbefaler
en telefon til tredriveren i din region,
som du finner på www.innovasjonnorge.no/Landbruk/Tjenester/Tre/
Tredrivernettverket/

Fagtur i Salten

En ”tredriver” er en pådriver for
økt bruk av tre og innovativ bruk
av tre. Viktige stikkord her er
informasjon og motivasjon mot
næringsliv, utbyggere og offentlige
aktører for å trigge bruken av tre.
Nettverket møtes nasjonalt kvartalsvis for å dele kunnskap på tvers av
regioner, utvikle kompetanse og
arbeide i team.
God kunnskap om andre du kan
dra nytte av i et samarbeid og
mulige tilskuddsordninger
er to av de viktigste grunnene
til at bygdesager vil få stor
nytte av ordningen ned
Tredrivere.

Som omtalt i Sagbladet nr. 2, har
Bygdesaglaget i Lofoten og Vesterålen
studietur til Saltenområdet i uke
37, endret til 11. og 12. september.
Trebruk er tema for turen, og det
legges blant annet opp til besøk på
Hamsunsenteret, Nordland nasjonalparksenter og Adde Zetterdquistgalleriet. Noen oppdateringer
gjenstod da Sagbladet nr. 3 gikk
i trykken. Oppdatert program for
turen kan fås fra kontaktperson
Trygve S. Brenna, tlf 951 66 036.

Øke prisen på flis i høst?

Nye tilskudd til grøfting i
jordbruket tilsier en klar
økning i behovet for sagflis til dekningsmaterialer
for dreneringsrør. Sagflis
fra bartre viste seg som det
beste materialet i perioden
fram til 1980, da aktiviteten
NYTENKT: Tredriverne i Innovasjon Norge har et
med grøfting og bakkebredt kontaktnett til utbyggere som ønsker
planering var stor. De nye
løsninger i tre til blant annet uterom, og bidrar
selv til slike løsninger.
tilskuddene er prioritert til
jordareal med dyrking av
korn, poteter og grønnsaker. Det
er bevilget 100 millioner kroner for
hvert av årene 2013 og 2014.
Tett jord med mye leire stiller
høye krav til filtermassen som legges
rundt rørene.
Rikelig
med grov sagLedende
leverandør
av
flis filtrerer godt og drenerer ekstra
sagbruksmaskiner !
sammen med rør, skriver Norsk
Landbruksrådgiving i Bondebladet
1. august. Ei egen fagside www.
Teroteknisk Service AS
hydroteknikk.no er opprettet.
Telefon 62 57 46 00
Så langt vi i administrasjonen
Telefaks 62 58 25 59
kjenner
til, er sagflis fra råskur et
Sagtomta, 2337 Tangen
www.teroteknisk.no
biprodukt som det mange steder
er rift om til strø for husdyr. Til
grøfting har andre materialer som
kutterflis, glassvatt og mineralull
Telf. men
62821555
62821550
blitt prøvd,
medFax.
ulempen
at
e-post: info@se-saws.no
det klistrer seg sammen og hindrer
www.se-saws.no
vann å renne inn i rørene. Større
Nässjö – sagblad med plasmasveisede tenner
etterspørsler etter flis til et såpass
stort bruksområde som grøfting nå
Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp og Hss.
blir, kan kanskje tilsi prisøkninger?
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

Kjører egne sliperuter

OVE ØDEGÅRD AS

Ove Ødegård AS, Bekkevn. 202
Vear Industriomr. 3173 Vear
Tlf: 33 36 51 56 – Epost: ove.odegard@c2i.net
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Sagbladet

Spennende samarbeid
med bygdesagene

Håndverkere og eiere av eldre
hus trenger og ønsker mer
både av kunnskap og gode
materialer. Å spre kunnskap
og bedre tilgangen på riktige
bygningsprodukter er arbeidsfeltet for Bygg og Bevar, som
nå går i tettere samarbeid
med Norsk Bygdesagforening.

inneklima, sammen med estetikken,
er grunnen til mer bruk av denne
malingtypen. En styrket informasjon
om trekvalitet bør gi samme resultater, og bidra til større bevissthet
fra de som bestiller, sier hun.
Eksempelet med maling er også
et felt der tre møter et annet materiale. Sageiere som leverer kledning
ferdig grunnet bør være bevisste
på å bruke oljebasert grunning, som
er en forutsetning for videre behandling.

Tekst: Per Øyvind Berg
– Mye av arbeidet med å ta vare på
eldre bygninger handler om gode
og riktige materialer. I Bygg og
Bevar arbeider vi for å vise fram
den kunnskapen som finnes. Huseierne er en sentral målgruppe for
Bygg og Bevar. Vi ser at de svært
ofte stiller helt på bar bakke i forhold til å bestille og vurdere materialkvalitet.
Kledning er et typisk eksempel,
og det har vi mange spørsmål om.
Der virker trekvaliteten svært mye
inn på levetid og resultat. Riktig
kledning er dessuten et vesentlig
element i tradisjonen og estetikken.
Vår erfaring er at mange bygdesager
har generelt mye kunnskap som vi
ønsker å løfte fram og gjøre kjent
for huseiere og håndverkere, sier
daglig leder Sigrid Solheim Murud.
Bygg og Bevar er et samarbeid
mellom Miljøverndepartementet
og Byggenæringens landsforening.

Praktisk om tre

En nærmere kontakt mellom Norsk
Bygdesagforening og Bygg og Bevar
vil bety at kunnskapen om trevirke
og materialkvalitet når ut til brede
målgrupper. Nettsiden har 90 000
besøk av bygningsinteresserte årlig
og vokser raskt.
Målet er å kvalitetssikre arbeid
på eldre bygninger fra tida før ca
1950 /1960. På den tiden fikk vi et
stort brudd i tradisjonen med hensyn til materialbruk og mer moderne
byggeteknikk, forklarer Sigrid
Solheim Murud.
Dagens tømrere har tilgang til
byggevarehusene, og noen finner
det de skal ha der. Men svært ofte
trengs alternativer utover utvalget
i byggevarehusene for å få finne

Går fra mur til tre

MATERIALVALG: -Bygdesagene har mye
å tilby av riktige materialkvaliteter til
bygningsvern, fastslår Sigrid Solheim
Murud, daglig leder av Bygg og Bevar.
(Foto: asamaria.com).

riktig kvalitet til hvert enkelt hus.

Flere ønsker originale materialer

– Vi er et slags informasjonskontor
for gamle hus. Det innebærer både
hus som har formelt vern, og alminnelig gamle hus uten vernestatus som men som er bygd i henhold til tradisjonelt håndverk.
Vi ønsker i høy grad også å løfte
fram gledene ved å bruke og sette
i stand denne bygningsmassen, uten
store utskiftinger til moderne materialer. Sverige er på mange måter
et forbilde på dette, med å ta vare
på i stedet for å skifte ut. Det gjelder
alle deler av bygningene, som ildsteder, gipsstukkatur og altså tregulv, panel og andre bygningsdeler
i tre, sier Sigrid Solheim Murud.

Maling er et eksempel

– Tre kan sammenliknes med for
eksempel maling. Bruken av linoljemaling øker klart, selv om malingstypen står for en liten andel av alle
malingsproduktene. Større bevissthet hos en ny generasjon huseiere
om tradisjonelle, naturlige produkter som er holdbare, uten å belaste miljøet eller føre til dårlig

www.sag.no

– Har du sjøl noen erfaringer med
bygdesagenes produkter?
– Jeg får det snart! Jeg flytter
nå fra et gammelt hus i mur, til et
gammelt trehus. Og skal bytte kledning på en ikke-original balkong,
så da skal jeg finne leverandør blant
bygdesagene som kan levere riktig
kvalitet og høvle samme profil. Det
blir i furu, røper hun, for de som
alt sitter og tenker løpemetere og
høvelstål.
– Mitt inntrykk er at mange
av snekkerbedriftene har gode
kontakter til sagbruk med aktuell
kvalitet. Tømrere har ikke like
gode forbindelser, mener hun.

Trend for kvalitet

– Hva slags råd vil du gi norske
bygdesager som ønsker å produsere
for oppussing/restaurering?
– Bygg kompetanse og vis dere
fram! Har en bra materialer, så må
en fortelle det. I det samarbeidet
vi nå legger opp mellom Bygg og
Bevar og Bygdesagforeningen vil
vi også kunne hjelpe enkeltmedlemmer.
Nordmenn er opptatt av pris,
men trenden går klart i retning av
mer fokus på kvalitet. Det er viktig
å være ærlige på å beskrive kvalitetsnivået for varer i byggemarkedet.
Vi ser at det finnes en rekke huseiere som er villige til å skaffe seg
god kvalitet, men som ikke sitter
med kunnskap om å finne dette.
Der skal vi hjelpe til, sier Sigrid
Solheim Murud.
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Medlemsbedriften

Skammelsrud
Sag og Utsalg

Gårdssag i tøft marked

– Vi er et deltids sagbruk,
med helårs tilgjengelighet
for kunder, sier Johan
Skammelsrud i Østfold. Interessen for leieskur er bra i
distriktet. Sammen med salg
av blant annet boks og villmarkspanel, gir det omsetning
nok for to mann i sesongen.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Som tidligere leder av Norsk Bygdesagforening er han naturlig nok
mer opptatt av situasjonen for trelast og sagbruk enn de fleste. Han
legger ikke skjul på at det er merkbart mindre marginer enn før, og
stiller selv det kritiske spørsmålet:
– Hvorfor driver en på med
dette, når det ikke er liv laga for
et eneste stort sagbruk i Østfold
lenger?
– De store inntektene ligger
nok ikke i dette, slik markedet er
i Østfold. Her mangler et hyttemarked
der en kan bruke lokalt furutømmer
til lafteplank, slik flere bygdesager
i fjelltraktene har hentet bra inntekt
fra. Men egen trivsel med å arbeide
tre og tømmer er jo viktig, sier han.
Årsakene til hvorfor en driver med

LOKALT: Skogen til Johan Skammelsrud ligger i et høydedrag som utmerker
seg meg seintvokst gran og furu, noe som blant annet teller ved skur av
kledningsbord.

sag er nok flere, skal det vise seg.
Blant annet har Johan Skammelsrud
fagutdanning som trelasttekniker
fra Norges Trelastskole i 1988-1990.

Gårdskog er utgangspunktet

Skammelsrud er en nokså typisk
Østfoldgård, med om lag 150 dekar
dyrka mark og 500 dekar skog. Her
var det også sag da Johan vokste
opp, helt til han og broren dess-

verre fikk satt fyr på den… Så fulgte
noen år uten sag, men ny Kara sirkelsag ble kjøpt og bygd opp i 1982.
Den har fått ei bra tomt på en åsrygg, like ved riksveien.
– Fra 1992 drev jeg saga med
skur av plank og bord i vanlige
dimensjoner. Gradvis har jeg gått
mer og mer over til spesialskur. I
perioden fra 1995 til 1998 prøvde
jeg å sage mer lauvtre, men fikk
ikke det markedet jeg trengte, sier
han.
Plank fra disse åra ble liggende
helt til sambygdingen Stine Marie
Bjørnstad trengte plank av osp til
sine møbler og innredninger (se
mer om dette på side 16 -17).

Leieskur holder stand

OSP: Plank fra åra da Skammelsrud sag satset på lauv, blir materialer til Fru Blom
Designs møbler og innredninger. (Foto: Stine Marie Bjørnstad /Fru Blom Design)
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– Av et årlig kvantum skur på 1000 m3
tømmer, er omtrent 70% leieskur.
Skogeierne i distriktet viser god
interesse for å ta ut materialer av
eget tømmer på denne måten. Ellers
blir alt tømmer fra egen skog videreforedlet her på gården. Det blir
spesialskur med lange kledningsbord, vindskier, boks og villmarkspanel. Typisk massevirke blir ved,
sier Johan Skammelsrud. Han kjøper
svært lite tømmer til saga, noe av
dette er lauvtre.

Forum for norske bygdesager

Medlemsbedriften
Godt nettverk i Østfold

Ser en på fordelingen av bygdesagmedlemmene, er medlemmene i
Østfold mange, og relativt aktive
sammenliknet med andre fylker.
– Noe av forklaringen er at vi
er spredt, vi fordeler oss mot flere
lokale kunder uten å konkurrere
sterkt med hverandre. Vi er heller
ikke så langt unna markedet i Osloregionen. Der har både byggmestere
og private kunder minst 10 mil å
kjøre i andre retninger for å finne
noe utvalg av småsagbruk og spesialprodukter.
For mitt sagbruk er tilgangen
på tømmer med god kvalitet viktig.
Fra et område vi lokalt betegner
som Degernesfjella, kommer det
både gran og furu som er tettvokst.
Grantømmer herfra er langt mer
tettvokst her enn fra leireområder
ellers i fylket. Jeg utnytter dette
til kledningsbord. Furu utgjør liten
andel av det jeg skjærer. Men furu
som har vokst mer eller mindre rett
på fjellet oppå åsdragene, er kortvokst, men likevel egnet til korte
lengder og villmarkspanel. Kvaliteten
står ikke tilbake for mye av furuvirket i fjellbygdene, mener Johan
Skammelsrud, og viser fram resultater
en av de mange pakkene som ligger
ute på sagtomta.

BOKS: Plank og boks er spesielt nok til å bli et marked, har Johan Skammelsrud
erfart. Både låver, andre gårdsbygninger og sjøboder langs Østfoldkysten har
slike materialer som trenger utskiftinger fra tid til annen.

Slik det er nå, er det stort sett
bare noe av 2x6 tom plank og lekter
av standard skurlast han skjærer.
Alt er lagt opp for naturlig tørking.
En toppdekking med solide presenninger gjør god nytte. Mye av
tomta ble gruset opp og utvidet
for noen år siden, da Vegvesenet
lånte grunn til kontor.

Tradisjonell form for sagdrift

– Det er egentlig et gammelt, typisk
bondeskuropplegg jeg driver, mener
Johan Skammelsrud.
Saga er uten hydraulisk bakgutt,
så det er nødvendig å ha med en
ekstra mann. Skursesongen varer
ca et halv år, og da har han med
seg en polsk arbeider. Til leieskur
bidrar også skogeier selv eller stiller

Lager

– Du har stort lager?
– Ja, og det er OK når en ser
sirkulasjon i det. Lageret gjør at jeg
har noe å levere når kunder spør,
og det teller positivt. Det meste er
boks i dimensjon 6x6, 8x8 og noe
10x10 tommer, dessuten 3 tom plank.
– Vedlikehold på eldre hus
krever mye av slike dimensjoner,
enten det gjelder gamle låvebygninger, stabbur eller sjøbuer. Ofte
trengs ekstra forsterkinger, og det
går også en del tilLedende
nye bygg.
Jeg
leverandør
av
dekte nylig opp ensagbruksmaskiner
forespørsel på !
300 løpemeter med 6x6 tom boks.
Så langt det er mulig er jo det beste
å kunne levere alt fra egen sag,
men i Østfold driver vi også mye
med å henvise videre til andre, eller
gå sammen om delleveringer. Å
være leveringsdyktig trur jeg er
Telf. 62821555 Fax. 62821550
svært viktig for å drive
ei bygdesag,
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no
sier Johan Skammelsrud.

Ledende
leverandør
Ledende
leverandør
avavsagbruksmaskiner!
sagbruksmaskiner !

Telf. 62 82 15 55
Ledende leverandør
Fax. 62 82 15 50
sagbruksmaskiner
e-post:
info@se-saws.no !
www.se-saws.no
Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

www.sag.no
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Medlemsbedriften
med andre. Det blir fleksibelt og gir
flyt i arbeidet, når også hjullaster
må kjøres. Timeprisene må justeres
årlig, men kundene ser ut til å være
fornøyd og kommer tilbake for nye
oppdrag.

Det trengs endringsvilje

– Skal jeg oppsummere perioden
jeg har drevet sag, som fra 1992 til
nå handler om tjue år, må jeg for
det første si at det har gått greit.
Investeringen har stått seg. Men
det har vært nødvendig å endre
opplegg og prioriteringer flere
ganger. Lauvtreskur, for eksempel,
ble ikke det jeg hadde trudd.
Ser jeg litt selvkritisk på det,
skulle en vært flinkere til å ligge i
forkant av hva markedet ønsker.
Der endrer ting seg raskere enn før.
Andre med kjennskap til sag- og
trelastbransjen har sagt at med den
takten endringene hadde fra år
1900 til 2000 holdt det å videreføre
hva en hadde lært av generasjonen
før. I åra fra 2000 til 2010 derimot,
har det skjedd like mye som i det

foregående hundreåret. Endringstakten er en helt annen.
– For små bedrifter som våre er
det et dilemma at det er lett å gå
løs på de jevne daglige oppgaver
og henvendelsene, mens det å skifte
til et marked med mer salg og inntjening, eller ta i bruk ny teknikk,
ofte blir utsatt eller ugjort, sier
Johan Skammelsrud.

forespørsler vi ikke kan levere sjøl.
Alle ledd må kjenne til hverandre!
Vi bygdesager må også se mulighetene som ligger i materialer til
restaurering. Dette markedet kommer
igjen, og igjen med litt endring til
behovene for trelast. Bygdesagene
gjør det mulig å restaurere. Vi er
nærmere husets sjel enn hva store
industrisagbrukene noen gang greier,
avslutter Johan Skammelsrud.

Godt å ha hatt verv

– Etter å ha hatt ledervervet i Norsk
Bygdesagforening er det godt å
se at foreningen fortsatt har god
aktivitet. Jeg har også vært heldig
med å få lede den lokale Bygdesagforeningen i Østfold. Der har vi blant
annet fått inn en del midler som
satte oss i stand til å ha kurs i EDBbruk, noe som ikke var selvfølgelig
på den tida vi gjennomførte det.
Vi har også fått ei felles nettside,
og fått til en kontakt mellom medlemmer faglig og sosialt. Det er
svært viktig. Det setter oss i stand
til å møte kundene mye bedre, vi
vet hvor vi kan henvise videre på

FRILUFT: Sagtomta på Skammelsrud
ligger på en åsrygg og har gode grunnforhold. Solide presenninger gir god
nok tildekking mot nedbør etter hvert
som materialene tørker.

WoodTech AS har bl.a. følgende brukt utstyr for salg:
• Komplett fingerskjøtingslinje • Høvelinnmater • Tverrtransportører for pakker
• Høvelinnmater (Odden) • Pakkerullebaner • Pakkemaskin (Flessum) • Diverse transportutstyr
• Diverse høvelmaskiner:
2 stk. Waco 225
1 stk. Weinig 17A
1 stk. JaJod Variant
• Trelastvippe • Elevator (for kunde) • Trelastvippe (for kunde)
• BandAll stroppemaskin for bunter • Diverse høvleriutstyr
Brukt utstyr selges normalt som forevist, men vi bistår gjerne med ombygging/tilpasninger
etter kundens ønsker. Bilder og mer informasjon kommer på våre hjemmesider.
Kontakt undertegnede dersom dere har spørsmål.

Steinar Kaldhussæter
Mob: +47 404 06 521
Kontor: +47 33 16 55 76
e.post: steinar@woodtech.no
www.woodtech.no
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Annonser

www.sag.no

Prøv oss når det gjelder
• Fuktmålere
• Rundkuttere, profilkuttere
• Rillestål, rundkutterstål
• Laserlys
• Strammeverktøy
• Binol smøre/renseolje
• Titac plaststifter, stiftemaskiner
• Barkriverstål
• Huggerkniver og barkriverstål
• Tømmerkritt
• Stempel, fargeruller m.m.
• Kjedekappsager

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

www.sag.no
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Ny forsking ser
på luftveisplager

Sagbladet
De siste tiårene har vi fått
økt kunnskap fra ulike bransjer om yrkeseksponering
som risikofaktor for utvikling
av lungelidelser som astma
og kols. En regner med at
15–20 prosent av alle kolsog astmatilfeller skyldes
eksponeringer på arbeidsplassen.
Tekst: Helle Laier Johnsen, overlege
ved Statens Arbeidsmiljøhelseinstitutt
(STAMI)
Betydningen av yrkeseksponering
i sagbruk er mindre godt belyst
enn i flere andre bransjer, selv om
sagbruksarbeidere i stor grad er
eksponert for trestøv og annet som
kan irritere luftveiene.
Tidligere studier fra sagbruk
har vist en sammenheng mellom
eksponering for trestøv og symptomer eller sykdommer i øvre og
nedre luftveier, som høysnue, astma
og kronisk bronkitt. I en enkeltstudie hvor man fulgte sagbruksarbeiderne over tid, fant man også
resultater som pekte i samme retning.
Sammenheng mellom eksponering
for trestøv og økt fall i lungefunksjon var imidlertid ikke statistisk
signifikant.

Forskjell – furu og gran?

I møbelindustrien derimot, er i studier over tid funnet sammenheng
mellom eksponering for trestøv,
spesielt fra furu, og utvikling av
astma. Dette peker på betydningen
av å se på om det kan være forskjell
på helseeffektene ved eksponering
for furu og gran, som er de to vanligste treslagene i norske sagbruk.
I tillegg til trestøv er sagbruksarbeidere også utsatt for mange
andre luftveisirritanter. Terpener,
flyktige organiske forbindelser som
frigjøres fra treet spesielt ved saging,
kan gi luftveisobstruksjon hos sagbruksarbeidere.

Harpiks og mugg

Resiner (harpiks) fra nåletrær inneholder allergener, og vil være en
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bestanddel av trestøv. Mikroorganismer som bakterier og muggsopp
kan vokse på trelast under lagring,
særlig før det blir tørket. Justerverksyke, som tidligere var vanlig,
er en form for allergisk alveolitt,
og settes i forbindelse med eksponering for soppsporer.

Kartlegging og forebygging

For å undersøke mer om sammenhenger mellom eksponering og utvikling av sykdom hos sagbruksarbeidere, er det nødvendig å følge
de enkelte arbeidstakere over tid,
og karakterisere alle stoffer som kan
gi effekter i luftveiene grundig. En
detaljert eksponeringskartlegging
er derfor en viktig del av denne
studien.
De overordnede målene for
Sagbruksprosjektet er å undersøke
om dagens eksponering i sagbrukene har uheldige effekter på luftveiene og om eksponeringen medfører betennelser. Målet er å kunne
gi råd om innsatsområder og tiltak
for å forebygge arbeidsrelaterte
luftveisplager og eventuell sykdom
blant sagbruksarbeidere.
For å oppnå disse målene vil
det bli gjort omfattende eksponeringsmålinger med personbårent måleutstyr på arbeidstakere i de deltakende sagbrukene. Utover trestøv
vil det bli gjort målinger av mikroorganismer, terpener og harpikssyrer og det vil bli foretatt utvidede
undersøkelser av de innsamlede
prøvene.

Elleve sagbruk er med

Vi har valgt ut elleve sagbruk i Øst
Norge som skjærer gran og/eller
furu. Ansatte deles inn i grupper
etter oppgaver som saging, sortering,
tørking, høvleriarbeid og vedlikehold. Eksponeringsmålingene på
sagbrukene startet opp i januar
2013 og vil pågå hele dette året.
Flere målinger kan bli gjennomført
i 2014 og 2015 hvis det gjøres tekniske endringer eller ved spesielle
funn.
Ved årlige helseundersøkelser
vil deltakerne fylle ut spørreskjemaer med spørsmål om aktuelle
luftveissymptomer, arbeidsoppgaver

NY FORSKNING: Sykdommer som
astma og kols kan utvikles av mugg og
bakterier i trestøv. (Illustrasjonsfoto)

og røykevaner. Ved førstegangsundersøkelsen kartlegges også tidligere arbeid og eksponeringer,
tidligere luftveissykdom og disposisjoner. Når datainnsamlingen er
avsluttet blir dataene avidentifisert,
og samlet i en database.

Fakta om prosjektet

Sagbruksprosjektet er et fireårig forskningsprosjekt som
startet opp sommeren 2012.
Prosjektet er finansiert av Norges
Forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom avdeling for
kjemisk og biologisk arbeidsmiljø og avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Eksterne samarbeidspartnere for
prosjektet er Lungeavdelingen
ved Rikshospitalet, Arbets- och
miljömedicin ved Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, National
Institute of Occupational Safety
and Health (NIOSH) i Morgantown, USA, og Centre for Public
Health Research, Massey University,
New Zealand.
I prosjektet følges omkring
500 sagbruksarbeidere. Helseundersøkelsene som gjennomføres ute på sagbrukene ble
startet opp i november 2012. Det
skal gjennomføres helseundersøkelser over fire år, den siste
på vinteren i 2015–2016. Undersøkelser om vinteren er viktig
for å unngå pollensesongen.

Forum for norske bygdesager

Trestykker 2013

Sagbladet – eit prosjekt for og av arkitektstudentane
Arkitektstudentar frå Bergen,
Oslo og Trondheim har også
dette året gått saman og
gjennomført ein flott praktisk
workshop.
Tekst og foto: Inger Marie Svingeset
Studentane organiserer alt arbeidet
sjølv frå A-Å. Dei teiknar og prosjekterer heile prosjektet, men med
støtte frå rådgjevarar og Grøn Etat
i Bergen Kommune. Dei hadde si
første samling i påska, der dei teikna
og prosjekterte, og den praktiske
biten vart gjennomført no i juli-aug.
Dei brukte 5 dagar på planlegging
og 14 dagar på bygging. Tema dette
året var «Barn i byrom».
Det vart bygd eit leikeområde
som har fått namnet «Knabben».
Dette ligg i det populære turområdet i Bergen, Nordnesparken. Det
ideelle er at det også er 3 barnehagar
som er plassert i nærleiken.
35 studentar har vore involvert
og den 5. august var det offisiell
opning av leikeområdet.

Trematerial frå bygdesager

Norsk Bygdesagforening har vore
samarbeidspartner gjennom leveransar av material. Vi tok difor turen
innom og snakka med studentane.
Ingen tvil om at engasjementet
var stort og at dei hadde mange
utfordringar. Stemninga var god
og latteren sat laust blant dei mange
studentane. Ikkje alle hadde erfaring
frå praktisk byggearbeid så læringskurva var bratt for mange, fortalde
ein av prosjektleiarane, Benjamin
Alstrup Velure.
– Det er utfordrande å bygge
på denne måten og vi har valt å
tilpasse bygginga etter terrenget
i staden for å ha ei nøyaktig teikning
og klar kappliste ved byggestart, sa
han. Her får studentane øvd seg på
å sage i alle vinklar og tilpassingar
i alle retningar. Han innrømmer
at det var utfordrande å lage dei
runde «tunellane».

Meir tre, takk!

Området består av ei rampe med
god utsikt og rom for både leik
og opphaldsplass. Vidare er det

NYTTIG: Byggedugnaden frå studentane var morosamt og nyttig, ikkje minst for
at fleire ungar kan leike og ferdast i uteområdet. (Foto: Magnar Velure)

teten var god på dei materialane
laga 2 tunellar i tre med kreativ
som var levert.
«innreiing» og eit landskap som
knyter dei ulike
delane saman. Det
er brukt plater
til å forme landskapet som igjen
er dekt med
gummimatter.
Vi må sjølvsagt
Brukt: 2 stk. Laimet slipemaskiner på stativ.
spørje kva studStrekkeutstyr: Ambolt, hammere, linjaler.
entane syns om tre
Strekkmaskin sagblader, Koneisto.
og bruk av dette
Flisvifte elektrisk 4 kW.
materialet. Alle vi
snakka med syns
Nytt: Elektrisk slipemaskin for alle sagmerker.
at tre var eit
Elektrisk motor 4 kW, 3000 omdr.
fantastisk matKappsagblad for ved 650 mm.
eriale og at dette
Kappsagblad for ved 700 mm.
var noko dei kunne
tenkje seg å lære
Ellers reservedeler for Laimet sagbruk.
meir om.
Det var Sjøvoll
Sag som leverte
Søker også ny forhandler til Laimets salgsrettigmaterialane
heter, gjelder syd for Hønefoss.
gjennom Norsk
Bygdesagforening etter at vi
hadde sendt ut
forespørsel til alle
medlemmane
våre. Prosjektleiar
Benjamin Alstrup
Velure kunne
stadfeste at kvali-

OPPHØRSSALG

www.sag.no
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Tre og arkitektur
på dagsorden

Sagbladet
I juni ble det for første gang
i Norge holdt en egen konferanse om Trearkitektur. Arkitektbedriftene viste stor interesse, og en rekke spennende
prosjekter ble vist fram og
omtalt.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Kontakten mellom bygdesager og
arkitekter har vært forholdsvis liten.
Men interessen for mer varierte
treprodukter til forskjellige prosjekt
bør legge til rette for mer kontakt
i framtida. Under konferansen kom
også flere arkitekter inn på behovet
for færre byråkratiske byggeregler,
som ikke tjener praktiske formål.
For arkitekter er dokumentasjonskrav
på alle typer produkter til hinder
for å holde fokus på gode løsninger
for menneskelig bruk av bygninger,
og ikke minst å holde fram kreative
løsninger fra byggherre og arkitekt.

Internasjonal gjesteliste

Å tegne bygninger for byer, og da
med fler-etasjers hus, er vanlige oppgaver for sveitseren Matias Heinz.
– Jeg ser mer og mer på løsninger
der jeg bruker tre som jeg formidler
rett fra skogeier til håndverkerne
på byggestedet. Det kutter transport,
mellomlagring og kostnader. I andre
tilfeller tar jeg kontakt med mindre
og mellomstore sagbruk, og får
viderebehandlet tømmer og trelast
der. Alt må ikke være så industrielt,
sa han. I Sveits er det til forskjell
fra Norge og Skandinavia vanlig å
kle veggflater både utvendig og
innvendig med plater av stål, plast
eller glassfiber. Treet brukes i hans
konstruksjoner som stendere med
not og fjær.

NATURNÆRT: Å tilpasse bygninger eller installasjoner til stedet og naturen, står
sentralt for Todd Saunders.

eldre og nyere bygninger på landsbygda. Tre er for dyrt for de fleste,
både til eneboliger og til leiligheter.
Men deler av befolkningen koster
på seg sommerhus, og her er både
tre og god arkitektur av interesse.

Bygg uten dynamitt

Todd Saunders, opprinnelig canadier,
driver arktiektfirma i Bergen. Fokus
på fotavtrykk, var satt som tema
for hans innlegg.
– I norske byggeprosjekter har
en alt ofte brukt dynamitt før en
bygger ut noe som helst, sa han og
ønsker med sine bygninger å unngå
slik maktbruk på terreng og natur.
Også flere andre arkitekter var inne

Russisk mangfold

Den russiske arktitekturen har mange
eksempler på bruk av tre. Journalist
og arkitekt Maria Fadeeva har fått
den russiske Treprisen, og viste i
første rekke flere eksempler på bruk
av tre til konsertsteder, festivalområder og offentlige uteområder.
Tre blir nesten ikke brukt i russiske
byer, men er derimot typisk for både
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SPENSTIG: Russisk trearkitektur er lite
synlig i kontor- og leilighetsbygg i byene.
Tre er likevel brukt på en kreativ måte
i en rekke installasjoner, konsertarenaer
og andre deler av det offentlige rom,
viste Maria Fadeeva.

på dette hensynet, og et eksempel
viste bygging gjennomført på vinteren
for å gjøre minst mulig skade på
vegetasjon og jord.
Todd Saunders har tegnet en
rekke bygg i og ved fjell og kystnatur.
Her brukes tre på flere måter for
å framheve arkitekturen, men med
en balanse til omgivelsene. Stegastein utsiktspunkt i Aurland kommune, Sogn og Fjordane, er et av
dem. Det er bygd som en plattform
av limtre og stål, og rager 30 meter
over terrenget.

Mennesker og historie

– Arkitektenes hverdag er særegen,
fordi vi må snakke og bli forstått
enten vi snakker med byggherre
og brukere om menneskelige verdier og hensyn, argumenterer for
tekniske valg med ingeniørene, eller
diskuterer begge deler med økonomene. Og når prosjektene er ferdige, begynner en på bånn igjen,
med nye mennesker, sa arkitekt
Reiulf Ramstad. Hans firma står bak
blant annet Fagerborg Barnehage
i Oslo, og besøkssenteret ved Trollveggen, Åndalsnes.
Til konferansen var Reiulf Ramstad
bedt om å snakke om det majestetiske, noe flere av hans bygg har
fokus på. Å kjenne og bruke historien
til materialene er viktig, mente han.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
Ei eik som har vokst i 200 år har mye
historikk i seg.
Med eksempelet Barentsregionens
Bygg i Kirkenes har han sett trevirke som en del av historisk handel
mellom Norge og Russland. Symbolverdien for tre til høye bygninger
blir stor om bygget blir realisert.
– Tre er et veldig bra materiale
i barnehager og skoler. Barn smaker
på, lener seg mot, og tar på golv
og vegger på en helt annen måte
enn voksne, minnet han om.

Mer vilje til å prøve!

– Vårt firma har tillatt oss å eksperimentere, og har fått det til gjennom
tett samarbeid med blant annet
leverandører. Det er viktig å eksperimentere, ta noe risiko med å prøve
nye løsninger, sa Reiulf Ramstad
og fikk støtte av flere som trakk
fram offentlige krav som hinder for
dette:
– Når vi arkitekter kommer med
nye løsninger, så er det ikke for å
skremme! Men fordi det er grunnleggende menneskelig å tenke nytt,
sa Jan Olav Jensen fra arkitektkontoret Jensen & Skodvin, og utfordret
i høy grad forskningsmiljøene.
– Jeg mener det har blitt et byråkratisk system av, og for, forsking.
Dette står i motsetning til de utprøvinger som arkitekter og utbyggere driver som er praktisk rettet og
nyttige, men som ikke kalles forskning.
Vi har også en blandet erfaring
med å bruke store leverandører i
våre prosjekter. Der er det større
fare for at det personlige ansvaret
for oppfølging blir vannet ut, sa han.

Ønske om spesialiteter

– Vi kan bygge hva vi vil av tre i
Norge i dag, det er det beste materialet vi har, sa Aasmund Bunkholt
i Trefokus. Han trakk fram noen
konkrete ønsker til hva slags trelast
markedet trenger mer av:
– Kjerneved til kledning, som
blant annet Hadeland videre-gående
skole er eksempel på, er interessant
for flere offentlige bygg. Fra Trefokus
fokuserer vi nå på at dette må være
100% kjerneved, understreket han.
Dette er en vare med tradisjonell

NYTT: Trondheim er blant norske byer der ny trearkitekter setter preg på bybildet.

bruk, som det er hentet fram ny
kunnskap om.
Massivtre er aktuelt for en rekke
bruksområder, men for tida har en
noen utfordringer på produksjon
i Norge av et omfang som er nødvendig for offentlige bygg.
Store dimensjoner utenom limtre er også vanskelig å skaffe, mente
han og viste til eksempel på skolebygg i Bergen der en ønsket stendere
i 9- og 10-toms boks som ikke lot
seg skaffe.

Politisk ryggdekning for tre

– Nordmenn er glad i tre, og vil også
være moderne, sa statssekretær
Anne Beate Tvinnereim fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Hun åpnet Trearkitekturkonferansen,
og viste til at videre bruk av tre i
større bygg er viktig for miljøeffektiv
byggenæring. Med å peke på nordmenns ønske om det moderne, viste
hun til nødvendig nytenking som
en viktig del av konferansen.
Fra Statsbygg deltok seniorarkitekt Hilde Marie Herrebrøden,
som viste til flere prosjekter blant
annet i Avinor på å bruke tre i offentlige bygg. På direkte spørsmål
fra en lokal leverandør av tre om
hvorfor det i et konkret anbud til
samisk byggeprosjekt ble krevd
andre materialer enn tradisjonelle,
som tre og stein, innrømmet hun
likevel at Statsbygg nok var mindre

www.sag.no

nytenkende enn andre aktører i
offentlig eiendomsforvaltning. Hun
presiserte også at det er stor variasjon mellom ulike trekvaliteter i
miljøbelastning og klimagassutslipp.
For framtida trengs det bedre dokumentasjon av disse egenskapene.

Foredrag på nettsted

Sagbladet anbefaler å se mer
på de spennende prosjektene
fra konferansen på http://trearkitektur.wordpress.com/ Vi er
overbevist om at alle sag- og
treinteresserte vil ha glede av
noen klikk på nettstedet, der
alle foredragene er lagt ut.
Etter god interesse for Trearkitekturkonferansen i år, er det
bestemt nytt arrangement i 2014,
og informasjon om dette blir
oppdatert samme sted.

BygdeMart´n
Slipemaskin ønskes kjøpt
Brukt slipemaskin for
bandsagblader, gjerne
Chana, ønskes kjøpt.
Lovra Sag,
Olav T. Lovra
Tlf: 918 27 052
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Massiv Lust A/S
opna med pomp og prakt!

Måndag 12. august vart den
nye massivtre-fabrikken i
Luster offisielt opna. Ingen
ringare enn næringsminister
Trond Giske stod for sjølve
opninga og med klar tale om
at nettopp dei små- og mellomstore bedriftene er særs viktige i norsk næringsliv. Han
rosa gründerane opp i skyene
for deira entreprenørskap,
innovasjonstenking og vilje.
Tekst og foto: Inger-Marie
Svingeset
Med eit oppmøte på om lag 100
menneske viste opninga at det er
stor interesse rundt bedrifta.
Dagleg leiar for Massiv Lust A/S,
Alex Lien holdt ei humoristisk og
optimistisk tale, der han oppsummerte med desse orda: – Ordrebøkene er fulle, vi treng meir folk
og kassa er tom. Han la heller ikkje
skjul på at utfordringane har vore
mange undervegs, men at det har
inspirert vennegjengen som står
bak etableringa meir enn hindra
dei. «Vi har de forutsetningene
som skal til» fastslo Lien optimistisk.

GLEDE: Dagleg leiar Alex Lien holdt velkomsttale, og næringsminister Trond Giske
erklærte Massiv Lust A/S for opna.

Grill av massivtre

Massiv Lust A/S har mange samarbeidspartnerar og dei brukte opninga
til å takke alle som har støtta og
hatt trua på ideen. Vennegjengen
på 4 har flytta frå Oslo til Luster
og satsa alle sparepengar og jobba
så å seie døgnet rundt fram til no,
for å få bedrifta opp å stå. Det

har vore avgjerande å ha gode
støttespelarar, sa Lien.
Det var god tid til «mingling»
etter talane medan vi kunne forsyne oss med nydeleg grillmat og
stettglas med champagne. Grillane
var forøvrig laga av massivtre.
Familie, politikarar, Innovasjon
Norge, skogeigarforeninga, Trefokus, investorar med fleire gav
gode skussmål til bedrifta, og var
optimistiske med tanke på framtida.

Lokalt virke?

Eit av dei kritiske spørsmåla var
kvifor ikkje det vart nytta lokalt
virke til produksjonen? Vi fekk stadfesta at dei jobba litt med å få til
lokale leveransar, men at dei måtte
konsentrere seg om å kome i ordentleg drift før dei brukte meir
ressursar på dette.
Massivlust A/S har bygd produksjonshall på 1200 kvm og skal stå
for både prosjektering, produksjon
og montering av massivtrebygg.
Norsk Bygdesagforening vart
invitert til opninga gjennom engasjementet i skognæringsforum i
Sogn og Fjordane.

Opningfesten hjå Massiv Lust A/S samla rundt 100 personar. At Næringsminister,
ordførar, fleire fylkespolitikarar var blant deltakarane viser at nyetableringar
innan skog- og trenæringa er viktig.
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Norsk bioeNergiforeNiNg
inviterer til arrangement for alle som
ønsker å satse på bioenergi
Juskurs i oslo den 10. september.
Nobio arrangerer juskurs i samarbeid med Arntzen de Besche
advokatfirma. Kurset gir en grundig innføring i juridiske forhold
knyttet til blant annet offentlige anskaffelser og avtaler knyttet
til kjøp og salg av biobrensler og ferdig varme til offentlige og
private kunder. Kurset tar også for seg risikostyring og risikofordeling i kontraktsforhold. Målgruppen for kurset er leverandører og innkjøpere av varme i privat og offentlig virksomhet.

Driftsseminar 15. oktober på scandic
oslo Airport Hotel, gardermoen.
Nobio ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Årets driftsseminar vil som tidligere
dreie seg om faglige spørsmål knyttet til drift og vedlikehold
av biobrenselanlegg i størrelsesområdet 200 kW - 10 MW.
Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg.

Les mer om Nobios arrangement høsten 2013
på vår hjemmeside: www.nobio.no

Tenker du bandsag?

Ny type bandsag i Norge,
meget hyggelig pris og topp kvalitet.
Kan sage stokker opp mot 1,5m i diameter!

Nyhet! Mobil Bandsag
fra kr. 210 000,Kan sage stokker på opp til 1 m

For mer informasjon ta kontakt med

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567 eller 952 27691
Saga kan sees på Løten Bygdesag AS

www.sag.no

15

Grått tre er gull verdt

Sagbladet
Stine Marie Bjørnstad fikk
årets Askeladdpris fra Bondelaget og Landkreditt Bank.
Bak hennes vellykkede firma
Fru Blom, står også flere lokale
bygdesager med leveranser
av plank.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
– Bygdesagene har vært avgjørende
for å få fram innredninger og møbler
slik jeg vil ha dem. De er fleksible
nok til å ta hånd om akkurat det
tømmeret jeg ser muligheter i.
Det kan være et parti med noen
kubikkmeter osp, som kan bli materialer for meg etter skur på et
mindre sagbruk. Siden faren min
kjører en del tømmer for andre i
distriktet, får jeg tips fra han om
hva som er aktuelt å kjøpe og leieskjære, forklarer Stine Marie
Bjørnstad.
-For meg teller det mye at tømmeret er herfra, fra skogen i Rakkestad som hogges, barkes manuelt
og foredles her. I oppstarten med
firmaet gjennomførte jeg noen
innredninger med materialer fra
gamle hus. Men nå er jeg nøye på
å fortelle at materialene er nye,
og ikke stammer fra drivved eller
rivingsvirke, sier hun.

Kafejobb og Gjerdesag

Det var etter studiene at Stine Marie
Bjørnstad fikk jobb på Grønn, en
kafe og butikk på Lilleaker vest for
Oslo. Mange kunder er redaktører
eller ansatte i design-, bolig- og
møbelmagasiner. Her fanger en
tidlig opp trender innen mat, farver
og interiør som etter hvert vil slå
an med større bredde.
– Til uteservering trengte vi nye
møbler som passet vårt konsept,
og samtidig ikke var lette å stjele
om de stod ute om natta. Jeg sa
jeg kunne lage dem. Hjemme i
Rakkestad hadde vi sag på gården,
ei Gjerdesag, som jeg satte i gang
med.
Da møblene stod ferdige, fikk
jeg spørsmål fra kunder samme
morgen om hvor de kunne kjøpes.
Slik kom min produksjon i gang.
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SOLID: En røff stil med gjennomførte gråtoner preger utemøblene. Stine Marie
Bjørnstad ser på muligheter for å bygge et isolert verksted i den gamle låven.

Jeg har fortsatt å jobbe der, selv
om jeg har vært bevisst på å få
Fru Blom til bli en levedyktig bedrift.
Nå arbeider jeg bare to dager hver
måned, mest for det sosiales skyld.
Å ha møbler i bruk på dette utestedet
har vært en fin markedsføring, sier
Stine Marie Bjørnstad.
Selv regner hun med at den
stillen hun har med møbler og innredninger i osp kan ha en levetid
på opptil 10 år.

Utdanning i bunn

Det er mer enn tilfeldigheter og
interesserte kafegjester som har
fått Fru Blom til å ta av. Stine Marie
Bjørnstad startet med å velge Prod-

uktdesignstudiet ved høyskolen i
Akershus. Der var hun ferdig med
bachelor i 2007. Et av studieårene
var en utveksling med Ikea-grunnleggeren Ingvar Kamprads Design
Centrum ved Universitet i Lund,
Sverige.
– Jeg har stadig nye ideer om
videre utvikling av Fru Blom. Mange
spør om hvorfor jeg ikke lærer meg
mer av produksjonen sjøl. Men jeg
vil ikke stå for all produksjon selv.
Det er mye mer spennende, hyggelig og lønnsomt å la folk ta seg
av det de er gode til og ikke prøve
å lære seg alt selv. Fru Blom trenger
mange slags håndverk og produksjoner og det er ikke alt en kan

VAREMERKE: Med svijern preges logo og tekst til møbler og interiør.
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Sagbladet
lære over natta. Jeg har respekt
for erfaring og kunnskap som samarbeidspartnerne mine sitter inne
med. Blant eksemplene er naboen
Hans Hansen som sveiser understell
til en del møbler. I tillegg har jeg
med en finsnekker fra Halden som
tar mye av oppdragene med innredninger. Skammelsrud sag leverer
plank, gjør splitting og noe kapping
for meg, og en rammemaker fra
Degernes lager speil og innramminger på bestilling.
Det er trygt å samarbeide med
folk jeg vet kan det de driver med.
Jeg får også forslag om å skaffe
pussemaskiner til treverket, men
det er ikke aktuelt. En maskin ville
tatt for mye noen steder, og ikke
gitt den jevne, glatte og grå overflata jeg vil ha fram, sier Stine Marie
Bjørnstad.

Overtar gård og skog

Da det ble klart at hun kunne få
overta foreldregården Heier i Rakkestad, begynte hun å se å på hva hun
kunne gjøre for å bruke gården
aktivt og drive den videre. Slik det
ser ut nå, vil hun overta i løpet av
dette året, og vurderer å bygge om
noe av låven.
– Jeg ser på muligheter for å
bygge om noe av låven til verksted,
som blir isolert. Det har gått greit å
jobbe her. Men det har vært kaldt
også, enkelte ganger i de to første
Fru Blom vintrene var det ned mot
30 minusgrader.
Redskapene er nokså få i verkstedet. Her finnes ei Gjerdesag og
ei mindre bandsag. I tillegg bruker
jeg litt motorsag enkelte ganger.
Og drill. Det sleit hardt på batteriet
da det var 30 minusgrader, sier Stine
Marie Bjørnstad.

Næringslivet er kunder

– Hvordan fordeler oppdragene seg
mellom møbler og innredninger?
– I begynnelsen var møblene
viktigst, men det har utviklet seg til
å bli prosjekter der jeg selger inn
komplette løsninger for butikker med
panel til vegger, innredninger og
møbler. Det handler mye om å finne
fram til helhetlige løsninger, som
styrker og gir mersalg. Det betyr
ofte å legge vekt på den grafiske

GLATT: Ei viktig side av produksjonen er å beholde overflatene grå. Forsiktig pussing
for hånd tar vare på gråfarven. Nye flater etter kapping og splitting blir beiset.

profilen kunden har, og få interiøret
til å framheve og underbygge dette.

Samarbeid med bygdesager

Det er den naturlige gråtonen i
plank som har ligget ute i allslags
vær som Stine Marie vil ha tak i.
Den har hun i det siste skaffet fra
Skammelsrud sag. Eieren, Johan
Skammelsrud, er kjent for de fleste
av Sagbladets lesere som tidligere
leder av Bygdesagforeningen.
– Av plank som har ligget ute
splitter vi ut 2 eller 3 toms bord på
sidene, og ellers 20 mm bord til
innredninger. Plank varierer i tykkelse fra 2 til 3 ½ tomme. Jeg prioriterer å få fram nok 2 toms plank
til bordplatene, som må være mest
mulig jevne. I midten blir det igjen
trehvite bord i variert tykkelse.
Disse bonusborda må jeg finne nye
bruksområder til.
Å se an hva en kan få ut av hver
plank har jeg lært meg til fra starten,
og dermed har jeg kunnet forklare
til andre hva jeg vil ha fram. Etter
hvert har Johan Skammelsrud stått
for noe av dette. Han vet at jeg
tenker som kjerringa mot strømmen!,
sier Stine Marie Bjørnstad.
Plank i 3 tomms tykkelse passer
til bein, og kan kappes kort. – Nesten
alt kan brukes. Bord som er splittet
og for lyse til prosjekter i dag, ligger
godt på lageret. Det går mot en
trend med mer lyse treslag igjen,
mener hun.

Hensyn til materiale og møbel

skal det fungere i praktisk bruk,
og blant annet understell til bord
krevde en del prøving. Osp er fin
til utemøbler, men jeg legger inn
gummibiter på endeveden mellom
understell og bordplater, og under
bein. På den måten får treet tørke
opp. Om tre ligger rått mot hverandre blir det råte ganske fort, sier
hun.
Hun bruker også noe bjørk, men
bare innendørs. Den trenger mye
mer tid for å få passelig mye av
råtepreget mønster, erfarer hun.

Helhet teller for pris

– Hva kan du fakturere ut på et
vanlig innredningsprosjekt på butikklokale i Oslo?
– Et generelt svar på det er ikke
lett å gi. Det varierer mye, men nå
har jeg heldigvis så mye erfaring at
jeg slipper å ta oppdrag mest for
å skaffe erfaring. En del av prisen
settes for panel på vegg, i tillegg
kommer timepris for montering
og andre arbeider, pluss eventuelt
pris på møbler eller innredninger
som skal følge med. Ombygging
av butikklokaler byr ofte på overraskelser med skader som må utbedres i tillegg, så som golv, ventilasjon og annet.
Siste år hadde Fru Blom en omsetning på 650 000 kroner. I løpet
av de to siste regnskapsåra har om
lag 100 000 kroner gått til betaling
for virke fra bygdesager, inkludert
noe arbeidskostnader og leieskur
av eget tømmer.

– Osp er et veldig visuelt materiale
når det brukes til møbler. Samtidig

www.sag.no
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Norsk sagbruk
på Jan Mayen

Sagbladet
Et ganske spesielt sagbruk
startet opp på Jan Mayen
i 1958. Det ble satt i drift av
folk fra Rana i Nordland, og
hadde drivtømmer som råstoff.
Tekst: Kristen R. Røssvoll.
Foto: Jens Henrik Elvebakk/ Sigsten
Thommassen
I 1958 besluttet NATO å bygge en
Loran A stasjon på Jan Mayen, og
for å gjennomføre dette ble ”Operation Ice Vulcan” satt i verk sommeren
1958. Stasjonen skulle finansieres
av NATO og bygges av Forsvaret.
Loran A var et navigasjonssystem
beregnet for alliert skipsfart, men
skulle også være tilgjengelig for
sivilt bruk.
”Operasjon Ice Vulcan” starta
med at internasjonale eksperter og
aktuelle entreprenører, gikk fra Bergen
til Jan Mayen med båt sommeren
1958 for å finne den beste lokaliseringa av Loran-stasjonen. Etter en
begivenhetsrik tur med maskinskade
og dårlig vær kom de til Jan Mayen
sist i juni 1958

Tømmer på Jan Mayen

Her fant de fram til en egnet lokalitet
for Loran-stasjonen, og dessuten
resulterte turen i at Bodøfirmaet
Ingeniør Per Guldbrandsen A/S fikk
hovedentreprisen på bygging av

Hågen Strandjord ved traktoren de brukte til å kjøre opp tømmeret fra fjæra.

stasjonen. Allerede i august 1958
gikk de oppover med første båten.
Joar Strandjord fra Skonseng i Rana
var med, og de satte opp et enkelt
sagbruk og noen mannskapsbrakker
på Jan Mayen.
Helenestranda, like ved der
stasjonen skulle bygges, er ei sandstrand som er 17 km lang og opptil
200 m brei. Der ligger det tømmer
i flere lag. Tømmeret, som stammer
fra Sibir og Alaska, var av forskjellig
størrelse og kvalitet, men her var
plenty å ta av.

Sagbruk på Jan Mayen

Her skimter en så vidt Leif Kolåsæter
som sitter i innrullinga. Helge Mathisen
svinger øksa, mens Marius Hauahei, og
Hågen Strandjord kvesser sagbladet.
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Som ekspert på sagbruk ble Joar
Strandjord leid inn av Per Guldbrandsen. Joar dreiv da sammen
med sin bror Hågen; Strandjord
Sag & Høvleri på Røssvoll i Rana.
Til å drifte saga på Jan Mayen, rekrutterte Strandjord mannskaper
lokalt, og våren 1959 dro Hågen
Strandjord, Helge Mathisen, Andor
Thomassen, Marius Hauahei og Leif
Kolåseter, alle med postadresse
Skonseng, til Jan Mayen for å skjære
tømmer.
Alle var gift og hadde familie.
Marius Hauahei hadde gårdsbruk
som kona og de eldste guttene dreiv
den sommeren. De dro fra Sandnessjøen via Bodø med ishavsskuta
Polarbjørn, og hadde bl. a. seksjoner

til mannskapsbrakker med som
dekkslast.
Overfarten fra Bodø til Jan Mayen
tok 48 timer. Året etter dro Jens H.
Elvebakk og Roald Elvebakk også
fra Skonseng, oppover. De deltok
i arbeid utover sagbruket, og var
bl. a. med på å sette opp masta til
Loran C stasjonen, og bygging av
flyplassen.

Dyrt vann

Lønna var 12 kr. timen, og de betalte
4% skatt, og det var fri kost og losji.
De gikk vanligvis 12 timers skift og
det var ikke overtidsbetaling, men
akkorder ble oppgjort med så og så
mange timer som ekstra kompensasjon. Det het seg at timeskriverne
hadde et svare strev med å kontrollere
at anleggsfolkene ikke arbeidet
mere enn 24 timer i døgnet.
Vannet de brukte på Jan Mayen
var avsaltet havvann, og var dyrere
å kjøpe enn bokkøl.
Anleggsesongen på Jan Mayen
var fra først i mai til uti oktober.

Tømmer med sand

Saga var det som i Rana kalles for
ei «bondsag», ei enkel sirkelsag
med et sagblad, stillmaskin og sagbrett på ruller, en type som var og
er vanlig på svært mange gårdsbruk
i Rana.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
Mannskapene som Joar Strandjord
fikk med til Jan Mayen var alle vant
med tømmer og sagbruksdrift.
Tømmeret hentet de i fjæra, og
de hadde traktor med wire-Hiab
til å laste opp på vogn. Det gjaldt
selvfølgelig å berge tømmeret på
saga mest mulig rent for sand. Det
var vanskelig å kjøre nedi fjæra, så
det ble prøvd både med halvbelter
på traktoren og tømmervogn med
boggiehjul og belter. Sand på tømmeret var en stor utfordring for
sagkarene. Det ble mye ekstra
arbeid med bortøksing av bark med
sand, og i tillegg måtte de kvesse
og slipe bladet ofte. Hardmetallblad var ukjent på den tiden.

Grov plank

Hovedsakelig var det grov plank,
3x8 og 5x6 tommer, som ble skåret
på saga. Til fundamentering av byggene som skulle reises ble det laget
fundament av denne planken, skrudd
sammen med bolter og bulldog.
Det ble bygd over 2000 m² hus,
verksted, kontorer, mannskapsbrakker,
maskinrom osv. som var fundamentert
på denne måten. Fundamentene
var delvis nedgravd i lavagrusen,
og var ferdig avrettet til å legge
gulvåser eller elementhus på. De
fleste husene som ble satt opp var
elementhus, og ble levert av Widerøe.
Men det ble bl.a. bygd en garasje
på 600 m² der alle materialer kom
fra saga og tømmeret på Jan Mayen.
Maskinrommet til generatorene
ble bygd i betong, der noe av forskallinga kom fra saga.

Ilandføring av utstyr

Det er som sagt ingen kai på Jan
Mayen, slik at ilandføringa av utstyret var en utfordring i seg sjøl.
Den foregikk ved hjelp av de tre
pongtongflåtene Ole, Dole og Doffen,
som var drevet av hver sin dieselmotor fra Fordson Dexta traktorer.
Flåtene ble lastet ute ved båten;
gikk inn til stranda, svingte opp ror
og propell, og ble slept opp på
stranda med en belteshovel eller
bulldozer. Der ble flåta lossa, og
skjøvet på havet igjen. I rolig vær,
og med alle tre flåtene i drift gikk
det fort for seg, og det var sagt at
båten ble lossa raskere her enn ved

Helge Mathisen står ved traktoren, og her ser vi beltene på både traktor og henger.

Norsk utpost siden 1927
I 1917 ble den første norske værvarslingsstasjonen opprettet her,
og Norge har hatt suverenitet på
Jan Mayen siden 1927.
Øya er 54 km lang og 2,5 til 15
km brei. Høyeste fjell er Beerentsberg, som også er Norges eneste,
og verdens nordligste vulkan.
Beerentsberg rager 2277 moh, og
var sist aktiv i 1985. Noen få gresstuster, mose og krekling utgjør
plantelivet, men under fuglebergene kan det være frodig med bl.a.
flere forskjellige karplanter. Det er
kai i Bodø. På det meste var det
nesten 200 mann i arbeid på Loran
anlegget.
Utviklinga gikk videre, og i 1960,
fremdeles i regi av Nato, ble en ny
og forbedret Loran C stasjon bygd,
og den er i drift den dag i dag. Masta
til Loran C ble reist og bardunert
av Guldbrandsens folk. Den er 193m
høy, og de amerikanske leverandørene var imponert over hvor raskt
det gikk å montere og reise masta
i det vekslende været det vanligvis
var på Jan Mayen.

Kilder:

Sagbladet har redigert saken på
grunnlag av en artikkel vi har fått
låne av Kristen R. Røssvoll. Artikkelen
er trykt i sin helhet i Årbok for Rana
2011.

www.sag.no

i gjennomsnitt 4,4 døgn med klarvær i året, på Jan Mayen.
Så tidlig som på 1600 tallet drev
hollenderne hvalfangst i området,
med base på Jan Mayen. Det er
fremdeles rester etter bygninger
de hadde på øya. Fra sist på 1800
tallet har det vært ført årlige registreringer av fangst på Jan Mayen.
Fangsten kunne gi et utbytte på
opptil 400 skinn blå- og hvitrev,
og 70-80 isbjørnskinn pr år, og
det vedvarte i mange år. Det er et
rikt fugleliv på øya.

BygdeMart´n
Materialtørke til salgs

Containertørke, montert
på 4-hjuls tømmerhenger.
Avfuktningskanal.
Varmetilførsel for varmt vann.
Kapasitet: 8-9 kubikkmeter
med 2” plank. Maks lengde:
6 meter.
Om ønskelig kan varmeveksler leveres med.
Pris: kr 30 000,-.
Ole K. Glorvigen
Tlf: 62 95 86 26
Mobil: 951 37 140
e-post: borghild.glorvigen@lr.no

19

Annonser

www.sag.no

WIMMER BN110 S Båndsag
Drømmer du om profesjonell båndsag?

• 100 mm blad med stealitt
• Vi bygger det utstyret du trenger til ethvert formål
• Mye nytt material-håndteringsutstyr
• Hytte med comfort - vern mot støy og støv
• Wimmer industrisag med sorteringslinje
• Wimmer BN110 S stasjonær eller mobil

Wimmer stasjonær
fra kr. 530.000

Be om tilbud og katalog

www.norsktreteknikk.no - tlf. 45039404

NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON
Vi har kontakt med
et firma i Sverige
som produserer
hydraulikksylindere
på bestilling.

Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis,
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter
ønsket bredde, lengde
og utstyrsnivå.
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.
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Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no

Forum for norske bygdesager

Bransjenytt
Full drift ved Skogn
Norske Skog Skogn er i full produksjon igjen, etter at konsernet
før sommeren stanset én av sine
tre papirmaskiner for å spare kostnader. Før sommeren er over, kan
altså papirfabrikken starte opp
maskinen på nytt. Det er engelske
kunder som trenger mer avispapir
som gjør at Norske Skogs papirmaskin, PM2, startes opp igjen.
– Dette er en god nyhet for selskap
og ansatte. Kontraktene som nå
får PM2 i gang igjen bygger på
bedre priser, som igjen skyldes
markedsbalanse og en svekket
norsk krone, sier fabrikkdirektør
Amund Saxrud til Trønder-Avisa.

Södra øker
tømmerprisene
Södra skogsägarna fortsetter å øke
sagtømmerprisene og tvinger konkurrentene til å følge etter, melder
Lantbrukets Affärstidning på nettstedet www.atl.se. Avisen tester
priser som er offentliggjort slik at

normalbestand av tømmer med
innhold både av sagtømmer og massevirke kobles mot diameterklasser
og avsmaling. I følge ATL betaler
Södra nesten 20 prosent mer enn
enkelte andre konkurrenter.
De høyeste prisene er i Södras
region Väst, der Oskarsströmslistene
kommer ut med 475 kroner pr.
kubikkmeter under bark for furuvirke i en normal sluttavvirkning
med sagtømmer og massevirke.
Den høyeste prisen for gran er 461
kroner. Også norske skogandelslag
har økt noe på sagtømmerpriser
fra august.

Påslag for ekstra
kostnader
Sist vinter ble Skog-Datas transportstyringssystem erstattet av et nytt
IT-system. Kostnadene ved utviklingen
ble høyere enn budsjettert. Med
bakgrunn i disse endringene og
behovet for å ferdigstille systemet
valgte skogindustrien og tømmeromsetningsleddet å øke tømmermåleøret med kr 0,42,- pr. kubikk-

www.sag.no

meter. Dette får konsekvenser for
alle skogeiere med tømmerhogst
i perioden 1. juli 2013 til 31. desember 2013.
Den ekstra kostnaden deles
50/50 mellom alle tømmerkjøpere
og -selgere i Norge. Med de aktivitetsprognoser som foreligger vil IT-prosjektet være ferdigfinansiert i løpet
av dette året.
Kilde: Allskog

Global treflis
Den globale handelen med treflis
har økt jevnt de siste tiårene, og
kommer trolig til å fortsette å øke,
melder nyhetsbrevet Wood Resource
Quarterly.
I perioden 2009 til 2012 har treflishandelen økt fra 6,5 millioner
tonn til drøyt 31 millioner ton og
en verdi på ca 5 milliarder dollar.
Viktige årsaker er import til
Tyrkia for større produksjon av bygningsplater og at Kina har oppgradert industri for å øke sin produksjon av papirmasse. For bare 10 år
siden var Kina nettoeksportør av flis.

21

Kutterspon
En stokklengde til

Finske tømmerbiler kan bli krevende
å kjøre forbi, ser det ut til. Vogntog
på drøyt 33 meter skal i løpet av
kort tid testes ut i finsk Lappland,
melder nyhetsbyrået FNB. I Sverige
har slike tømmertransporter blitt
testet i flere år, men bare på litt
over 30 meter.
Finske Forststyrelsen søker om
lov til eksperimentering sammen
med blant annet Stora Enso og
Metsä Group. Søknaden gjelder
strekningen mellom Enare og Kemi,
men det er planer om teststrekninger
med trekkvogn og to tilhengere
også andre steder i Finland. Kapasiteten skal bli nesten det dobbelte
av vanlige tømmerbiler med henger.

ved, men kan likevel bulkhåndteres
som pellets og flis. Forbrenningen
ble tilfredsstillende med henblikk
på CO utslipp. Noe stopp i innmatingen var et problem, men lot seg
løse med manuell revers av mateskruene. For å bruke slik flis i anlegg
beregnet for vanlig flis, pellets eller
korn, bør overstore biter unngås,
og anleggene bør få ettermontert
automatisk revers på matingen,
skriver nettstedet www.atl.se.

Norges Skogeierforbund 100 år
På en rekke arrangementer rundt
om i landet legger skogandelslagene opp til feiring av at Norges
Skogeierforbund fyller 100 år den
24.august. De åpne skogdagene
er en del av Skogeierforbundets
nasjonale markering denne dagen.
Her vil en vise fram skogbruket,
skogen og treets mange muligheter.
Det legges spesielt opp til at barn
og unge skal få en positiv opplevelse
denne dagen.
Kilde: www.skog.no

LANGTRANSPORT: Våre naboland ser
på mulighetene for å frakte tømmer på
vogntog over 30 meter.

Grovflis ga bra resultat
En test av det svenskene kaller
«knubbved» har blitt gjennomført
i småskala biobrenselanlegg. Dette
er grov flis, der bitene er mellom
50 og 150 mm store. Slik flis har
noen fordeler med å være lettere
å lagre enn vanlig brenselflis, den
tørker i storsekk like fort som vanlig
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Mer hogst i NordTrøndelag

Effekten av tilskuddet til manuell
hogst i fylket kan ikke slås fast før
året er omme. Men Fylkesmannen
har fått mange søknader om tilskudd og allerede gitt tilsagn om
tilskudd til 20500 kubikk med manuell
drift i Nord-Trøndelag. Samlet sett
har avvirkningen i fylket de fire
første månedene økt med 10 prosent
i forhold til referanseåret 2011. I

tillegg ligger det betydelige mengder ferdig hogd tømmer langs vegene som ikke er innkjørt.
– Økt avvirkning kan nok ikke
tilskrives innføring av tilskudd til
manuell hogst alene. Svært gode
driftsforhold spiller inn sammen
med andre forhold. Mange gir gode
tilbakemeldinger på det nye tilskuddet. Tilskuddet er beskjedent
i størrelse og er ikke stort nok til
å gi noen høy timelønn for innsatsen
i skogen, men det viktigste er kanskje
at det gir skogeierne en anerkjennelse for at deres egeninnsats i
skogen er noe samfunnet ønsker,
skriver Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag.

Dårlig vedlikehold
av landbruksbygg

Driftsbygningene i Norge får ikke
tilstrekkelig vedlikehold, mener
takstbransjen. Etterslepet er særlig
stort innen mjølkeproduksjonen.
– Tilstanden for driftsbygningene
har blitt dårligere i løpet av de siste
ti årene, sier Bjørn Ludvig Mehlum,
leder for avdeling landbruk i Norges
TakseringsForbund (NTF). Et stort
flertall av bransjekollegene hans
har samme inntrykk. I en undersøkelse blant landbrukstakstmenn
i NTF svarer åtte av ti at tilstanden
er svekket. Halvparten av takstmennene mener vedlikeholdet har
sakket mer enn 10 år akterut. Ytterligere 50 prosent mener etterslepet
tilsvarer mellom fem og ti års manglende vedlikehold. Bygninger til
melkeproduksjon og storfe står i en
særstilling, og er mer tydelig enn
forskjeller mellom landsdelene.
Kilde: www.gardsdrift.no
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Bygdesagenes leverandørguide
Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no
Tlf: 23 35 64 00

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00 Fax: 62 58 25 59
Mob.: 911 83 655
www.teroteknisk.no

TeroTeknisk Service as

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

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

www.sag.no

23

B

Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal

Forum for norske bygdesager

