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- En stokklengde
foran

Kjøsnes Maskin
Arn Olav Kjøsnes
7580 Selbu
Tlf.: 915 97 357
Fax: 73 81 60 49
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SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svendsen
Reistad-Senteret
3425 REISTAD
Tlf.: 952 37 460
Fax: 32 84 23 31

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

Tlf: 62 58 53 33 - Fax: 62 57 30 17
www.stridsberg.no

www.sag.no
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Kutterspon
Trefestival i Bergen

Bergen International Wood Festival
Trefestivalen i mai hadde 18 lag
med deltakarar frå 14 ulike land
som hamra, sagde og skrudde midt
i Bergen sentrum. Det er ein
internasjonal samling av
snikkararar, kunstnarar, arkitektar,
ingeniørar, studentar og
professorar som let planken og
fantasien utfolda seg i byen sine
gater og torg. Året sitt tema var
«Portalen». Kunststykka er sett
opp i Vågsbunnen, der dei skal stå
under heile Bergen Nattjazz. Det
er fjerde gongen Kunsthøgskulen i
Bergen arrangerer festivalen saman
med Fylkesmannen i Hordaland,
Hordaland Fylkeskommune,
Bergen kommune og fleire.
Trefestivalen er eit fantastisk høve
til å profilera trevyrket på ein
morosam og kreativ måte. Fylkesmannen gratulerer deltakarane,
arrangørane og Bergensarane på si
heimeside.

Ask kan dø ut i
Danmark

Angrepene av askeskuddsyke
er i Danmark blitt så store at
Naturstyrelsen ser fare for at asken
vil dø helt ut.
- Til nå har asken bare vært syk,
men vi har oppdatert trusselbildet,
fordi asksen reelt er i fare for å
forsvinne fra naturen. Hvis det
skjer, vil det bli et stort tap for det
biologiske mangfoldet, og det
vil gjøre det vanskeligere for oss
skogbrukere, fordi asken trives
der ingen andre trær vokser like
bra, sier skovridder Ole Livbjerg
Klitgaard i Naturstyrelsen.
- Vår eneste mulighet er å passe
godt på de få trær som fortsatt er
friske. Det kan nemlig vise seg, at
de har en spesiell motstandskraft
overfor sykdommen, som er
uvurderlig, hvis vi skal beholde
asken i våre skoger, sier han til
www.naturstyrelsen.dk/ En antar
at to prosent av trærne kan være
motstandsdyktige.

FLOTT: Det var leiken, kreativ og konstruktiv bruk av tre i Bergensgatene under
Trefestivalen. (Foto: Fylkesmannen i Hordaland)

Byks i Sputniks
hjemfylke

Telemark gjør et byks i bruk av flis
til oppvarming. Det er registrert
drøyt 20 etablerte og påbegynte
bioenergianlegg i Telemark med
samla varmeproduksjon på ca
80 GWh. Gårdsanlegg kommer
i tillegg. Bykset er representert
ved Thermokraft på Notodden
som bruker flis til oppvarming
i Notodden sentrum, og Skien
fjernvarme som skal være i full drift
i løpet av 2012. For å stimulere til
at flere bygg blir varma opp med
bioenergi har Fylkesmannen i
Telemark,
Telemark fylkeskommune og
Innovasjon Norge Telemark gått
sammen om prosjektet Grøn varme
i Telemark. Det toårige prosjektet
avsluttes i 2012. Telemarkinger er
fra før ivrige til å legge i ovnen.
I gjennomsnitt bruker hver
telemarking 420 kg ved i året.
Gjennomsnittet på landsbasis er
300 kg pr. innbygger, heter det på
fylkesmannens hjemmeside.

Flasker av furu

En dansk bedrift skal snart være
ferdig til å produsere flasker av
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nedbrytbare fibre fra planter eller
trær. De beste fibrene kommer
fra furu. Annen emballasje har
en fått fram i andre former så
langt, men flaskehalsen – har vært
en flaskehals. Nå ser det ut til at
firmaet har greid å videreutvikle
teknikken. Flaskene er beregnet
for trykkløse væsker som melk, saft
og annet. Kilde: www.trae.dk

Agder Wood

Agder Wood er et program for
utvikling av bærekraftige bygg i
Agder. Det inviterer utbyggere til
å bygge med et sterkt fokus på
energireduksjon og klimavennlige
materialer. Pilotprosjektene
får gratis rådgivningsstøtte og
aktiv profilering gjennom Agder
Wood. En ønsker å vise vei med
klimavennlige forbildebygg,
og skape en arena for læring
og dokumentasjon. Prosjektet
eies av fylkeskommunene og
fylkesmennene i begge Agderfylkene, samt Husbanken Region
sør. Prosjektet har en varighet
i tre år ut 2013, og skal også
stimulere til trebygg som gir bedre
verdikjedeutvikling i bransjen,
skriver deres nettsted
www.agderwood.no
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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
Sagbladet har etter dei tilbakemeldingane eg har mottatt, blitt
godt mottatt blant medlemmane
og vi trur at bladet har vore ein
av dei avgjerande grunnane til
at mange har meldt seg inn i
foreininga vår. Vi har produsert
eit unikt blad med innhald retta
kun mot våre medlemmar, og
der mange i organisasjonen
har bidrege med stoff. Vi kjem
nyleg frå styremøte der både
økonomi og innhald i bladet
har vore diskutert. Årsmøtet har
bestemt at det også dette året skal
produserast 6 blad à 24 sider. Det
er udiskutabelt. Styret og redaktør
er inne i ei fase der vi diskuterer
korleis framtida til Sagbladet skal
sjå ut. Vi lever i ei tid der stadig
nye elektroniske løysingar blir

presentert, og informasjonsflyten
går stadig raskare. Nettsider,
nyhetsbrev, SMS-oppdateringar,
blogger, chat osv. er i stadig meir
bruk, særleg blant den yngre del
av befolkninga. Dette er framtida
også for våre medlemmar, men
er tida moden for å redusere
bladproduksjon og heller legge
meir ressursar i nettløysingar?
Dette må sjølvsagt diskuterast i
eit årsmøte, men vi vil gjerne ha
synspunkt frå medlemsbedriftene
våre på nettopp dette spørsmålet.
Det er for øvrig ikkje snakk om å
slutte å produsere medlemsbladet,
men kutte i ressursbruken eller
effektivisere produksjonen. Skal
vi kutte i tall utgjevnader evt.
auke sideantal pr. nummer?
Eit anna alternativ er å endre

noko på innhald, slik at fleire
kan finne Sagbladet interessant.
For eksempel byggmeistrar,
arkitektar, hytteprodusentar og
andre. På denne måten kan vi
få auka talet på abonnentar og
antal utgjevnadar, og evt. ha
fleire sider i kvar utgåve. Bli med
på diskusjonen, den er viktig for
utviklinga av foreininga vår. De
må gjerne skrive inn til oss, eller
ta kontakt på annan måte. Gode
diskusjonar er alltid viktige å ta
for å få eit godt resultat. Bruk
nokon minutt av sommarferien
og tenk på Sagbladet si framtid
og gi oss tilbakemelding om du
har sterke meiningar. Håpar alle
våre lesarar får ein kjempefin
sommar!
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Klokka går faktisk like fort hele
året, selv om det ikke virker slik.
Synes ikke det er lenge siden sist
jeg skrev. Tør nesten ikke tenke
på hvordan det blir når vår- og
sommeronn setter inn, skrev
jeg forrige gang. Nå lurer jeg
faktisk på om det blir sommer.
Vi har hatt en iskald mai og
det har faktisk fortsatt med
regn og kulde i juni. Det er 22.
juni, og ingen åkrer stelt. Kun
kjørt møkk og reparert gjerder
for det som har med jordbruk
å gjøre. Når det gjelder Norsk
Bygdesagforening så har jeg
vært på flere interessante møter.
I månedsskiftet mai/juni møtte
jeg Innovasjon Norge sentralt.
Det er helt tydelig at Innovasjon
Norge også ønsker å bruke
bygdesagene til å gjennomføre
treprogrammet. Ett gode med
det, er at Norsk Bygdesagforening som organisasjon får
oppmuntring og støtte, et annet
er all den hjelp som går an for
den enkelte sag å få, gjennom
tredriverne. Har dere gode
prosjekter, ikke vær redd for å ta
kontakt med dem. Etter besøket
i Oslo dro jeg videre til Stavanger

og Jørpeland. Der møtte jeg Svein
Kjetil Rønnevik på Jørpeland
Sag. Fikk en særdeles hyggelig
mottakelse. Vi prata massivtre
i flere timer. Det er massivtreproduksjon på gang nå i Troms
ved Sæteråsen Sag, i Rogaland
ved Rogaland Massivtre og det er
ting på gang i Sogn og Fjordane.
Det blir spennende å se om dette
er noe for våre medlemmer. Flere
av de store aktørene har jo tatt
en pause. Tror de kommer tilbake,
men dermed er det ikke sagt at
ikke vi små kan holde på. Vi får se
hvilke forretningsmodeller vi får
til. Uka etter var jeg i Nordreisa
og møtte skogeiere som har bygd
et mindre flisfyrings-anlegg. I den
forbindelse kommer det frem
sagtømmer som de ikke ønsker
å flise. I Nordreisa prata dem
blant annet om å starte sagbruk
etter andelsprinsippet. Det er
sikkert ikke dumt. Er det rette
eiere, har jeg tro på det. Da
har en har mulighet for større
kapasitet allerede fra starten av,
enn om en starter alene. Denne
uka var det styremøte i foreninga
og Skog og Tre konferanse på
Gardermoen. På sakslista til

www.sag.no

styremøtet var Sagbladet og
strategisk plan, blant flere andre
saker. Når vi diskuterer bladet
så kommer vi fort inn på hvem
det er vi ønsker å kommunisere
med. Er det oss selv, eller ønsker
vi å nå ut i den store verden. Vi
må og bør mene noe om det
når vi går veien videre. Tror ikke
vi får både i pose og sekk, så
det er mulig vi bør bruke Per
Øyvind mer til andre oppgaver
enn bladet. På konferansen Skog
og Tre var det mye av interesse.
En registrerer at store konsern
”stjeler” vår forretningside, som
ikke å være stor, men bli god på
det en gjør, og gjerne ha flere
ben å stå på. Store sagbruk både
i Norge og Sverige investerer
flere 10-talls millioner uten at de
skal øke volumet. De skal bare
bli bedre, som de selv sier. Vi ser
altså en bedriftsorganisering
og forretningsmodeller som er
helt annerledes en tidligere, og
det er gigantiske konsern som
organiserer seg slik. Fortsatt god
sommer, og pass på fingrene
når dere drømmer dere bort og
tenker framover.
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Kurs i august og
september
Høsten er for mange en
aktuell periode å sette av
til kurs. Vi har ønske om å få
til flere kurs utover høsten,
men vil i denne utgaven av
Sagbladet minne om det som
er tidfestet for første del av
høsten.
• 24. og 25. august: Kurs i sortering av konstruksjonsvirke,
Finnmark
• 31.august og 1. september: 		
Kurs i Drift av sagbruk, Sogn og
Fjordane
• 7. og 8. september: Kurs i 		
høvling, Sør-Trøndelag
Ta gjerne kontakt på epost:
norbygd@online.no eller
peroyvind@combitel.no for
andre tema, eller samme
kurs andre steder i landet.
Følg også med på nettsida:
www.sag.no

Studietur i november

Norsk Bygdesagforening arbeider
med en studietur til Tyskland /
Østerrike, etter noe utsettelse
tidligere. Foreløpige datoer er
satt til 8.-11.november, og vi

Det sosiale teller, og grillmaten kommer til sin rett i gode omgivelser
(Foto: John Anders Westby).

oppfordrer medlemmene til å sette
av datoene. Vi håper på å ha mer
av programmet klart til det neste
Sagbladet i slutten av august.

Fagkveld og sommerfest
i Østfold

Fredag 1 juni inviterte vi til
sommerfest i Norges Bygdesagforening avd Østfold. Vi møtte hos
en blid og trivelig kar fra Degernes,
Harald Haug, som er en ivrig lafter
og en kar med stor interesse og
entusiasme for gammelt håndtverk
og tradisjoner. Det ble snakket
om hvordan virke burde bli skåret
og hvilke kvaliteter laftere er på
utkikk etter. Senere tok vi turen
til Sandbekk mølle. Her har det
vært en dugnadsgjeng som har

Sandbekk mølle ble bygd 1904 og var i drift til 1932. Overfallshjulet med
utvendig diameter på 430 cm, særpreger mølla. Hjulet består av 32 skovler, der
hver skovle rommer 120 liter. Et overfallshjul har en utnyttelsesgrad på inntil
80%. Det har vært både oppgangssag og sirkelsag samme sted. Kilde: www.
smaalensveven.no (Foto: John Anders Westby)
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gjennoppbygd denne mølla til et
sted som en føler er satt tilbake
100 år. Dette er et sted som er
verdt å besøke om en er i disse
trakter. De har gjennoppbygd
stort sett fra falleferdig tilstand.
Her er det brukt mange gamle
teknikker, og vi opplevde et tydelig
engasjement for dette da Harald
fortalte. Etter omvisning ble det
grillmat og sagprat utover kvelden.
Med vennlig hilsen styret i Østfold
Bygdesagforening

Nettsida – når så du den sist?

Norsk Bygdesagforening har jevnlig
forespørsel etter materialer på vår
hjemmeside, www.sag.no .
Under kjøp /sal-fanen, er det
mulig for aktuelle kunder å sende
inn spørsmål om trelast til alle
slags formål. Blant forespørslene
den siste måneden, kan vi nevne
uhøvlede materialer i osp, terrassebord i eik eller kjerneved av furu,
leiesaging i Telemark, plank i lerk
og furuplank i 3 x 6 tommer til
dekk på supplybåt. Det er med
andre ord litt av hvert som er
ønsket av trelast. Vi arbeider med
å gjøre hjemmesida mer kjent
blant alle som ønsker å bruke
trelast fra bygdesager. At de
som sender forespørsel får det
de er ute etter betyr mye for
en positiv omtale videre av hva
bygdesagmedlemmene kan tilby.
Vi tror flere medlemmer også
kan bruke hjemmesida mer. For
salgslistas del er den å finne etter
innlogging og videre klikk under
medlemsinfo.

Forum for norske bygdesager

Bransjenytt
betong til
fordel for tre,
mener den
canadiske
arkitekten
Michael Green.
Han er med
i en gruppe
arkitekter som
tar sterkt til
orde for mer
miljøvennlige
materialer. Nå
planlegger
han å bygge
et 30 etasjers
høyhus i
Vancouver med
tre som det
primære byggemateriale.
-I lang tid har
det ikke vært
grunn til å
utfordre stål
og betong som
førstevalg til
høye bygninger.

Vil bli breiere – med
lekter
– Vi begynner å se lys i tunnelen
for sagbrukene, sier Håkan
Svensson, daglig leder av Södra
Timber. Södra satser tolv millioner
kroner i sagbruket i Långasjö og
ti millioner i Mönsterås. Målet
er økt produksjon og videreforedling i egen regi. På det ene
sagbruket blir det oppgradering
av innmatingen til den grove
bandsaglinjen. Ellers er det bestemt
å forbedre anlegget for å lage
pellets av kutterspon. Her vil det
også bli å kjøpe inn spon fra andre
aktører. På det andre sagbruket vil
en øke produksjonen av lekter.
– Vi skal bli breiere, og gjøre
mer videreforedling. Det har
vært litt for mye fokus på
konstruksjonsvirke hittil, sier Håkan
Svensson. Kilde: www.atl.nu/skog

30 etasjer for trehus
-Det er tvingende nødvendig å
bruke tre, og forkaste stål og

Men klimaendringene krever at
det gjøres noe, sier Green i et sitat
på nettstedet www.trae.dk I saken
fremhever han massivtre, som stort
sett har alle ønskelige egenskaper,
med for eksempel holdbarhet,
motstand mot vanninntrenging
og brann.

30 meter vogntog
I et treårig svensk prosjekt har en
tømmerbil kjørt med fire tømmerlengder på bil og tilhengere. I en
lengde på Med en lengde 30
meter og 90 tonns vekt, har en
Volvo lastebil med 11 aksler
kjørt 80 000 mil. – Minus 20
prosent ”all included!”, uttalte
prosjektlederen om reduserte
transportkostnader i vinter. CO2utslippene er redusert like mye.
Et liknende prosjekt har samtidig
pågått med 25 meters biler, som
med ni i stedet for sju aksler, som er
det vanlige, har kunnet ta mer last.
To slike biler har vist at noe større
lass gir miljøgevinster og innsparte
kostnader på 10 prosent, skriver ATL.

www.sag.no

Høring til strategi
Strategien for skog- og tresektoren
i Hedmark og Oppland 2013-2016
er ute til høring. Hedmark og
Oppland står for 40 % av landets
avvirkning og verdiskaping innen
skogbruk. Skog- og trenæringene
bidrar til arbeidsplasser og lokal
verdiskaping. Samtidig skal
næringene bidra til å løse viktige
samfunnsoppgaver innen miljø
og klima. Strategien er sendt
på høring, med frist 15. august
2012. Endelig forslag til strategi
skal legges frem for behandling i
felles fylkesting for Hedmark og
Oppland i oktober 2012. Mer på
Fylkesmennenes hjemmesider.

Stortingsmelding om
byggeskikk
Stortingsmelding 28 er den første
som omhandler bygningspolitikk,
og med denne vil Regjerningen
sette fokus på en næring som
omsatte for 600 milliarder kroner
i 2011, ifølge statsråd Liv Signe
Navarsete. Norske Arkitekters
Landsforbund betegner stortingsmeldingen som historisk på sin
nettside. Den skal bidra til økt
kvalitet i det bygde miljøet,
og har grunnpilarene: Miljø,
forenkling og kompetanse. I
et intervju med statsråden i
Arkitektnytt, legger hun mest vekt
på forenkling, som skal frigjøre
30 prosent av kommunenes
saksbehandlingskapasitet. Dette
skal de gjøre ved å frita en del
enklere tiltak fra søknadsplikt.

Kurs i Hedmark

September og oktober måned
byr på aktuelle kurstilbud for
trebedrifter i Hedmark. De fleste
er lagt til tida før elgjakta, et
velkjent tidsskille for mange i dette
fylket. Her tilbys blant annet kurs
i Excel-programmet for bedrifter,
resertifiseringskurs for varme
arbeider, for truckkjøring og for
personløfter. Mer om kursene er å
lese på www.tretorget.no
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NYTT I NORGE!

Tenker du Bandsag?
Ny type bandsag i Norge,
meget hyggelig pris og topp kvalitet.
Kan sage stokker opp mot 1,5m i diameter!
For mer informasjon ta kontakt med

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

TITAN HKE

Strammeverktøy for stålbånd!
Fordeler:
 Enkel strapping
 Robust
 Lang levetid
 Det letteste verktøyet i sin klasse

Kampanjepris
Gjelder t.o.m. august 2012

Kr 4 950.20

eks. mva.

Forum for norske bygdesager

Buland Merkesystemer AS
Mobil:
+47 9019 6390
E-post:
post@buland.no

www.buland.no

Sagbladet Ser på framtidig sag i Sunnfjord
Konkursen ved Sunnfjord
sag sist vinter har engasjert skognæringa iSogn
og Fjordane. Norsk Bygdesagforening har deltatt
i eit arbeid med å sjå på
føresetnadene for ny sag,
terminal eller høvleri på
staden.
Midt store tømmermengder

Om ein strekkjer ein radius på
25 km ut frå Sunnfjord Sag og
tek med det kvantumet som
ligg innanfor sirkelen og maks
400 m frå offentleg veg, vil ein
finne 300.000 kubikkmeter med
hogstmoden furu og 150-180.000
kubikkmeter med gran som er
hogstmoden. Om ein tek med
kommunane Førde, Fjaler, Gaular
og Jølster opp til Eikås, vil ein
finne 1 mill. kubikkmeter furu og
3-400.000 kubikkmeter gran. 25%
av kvantumet må takast ut med
taubane.
Det er mykje planta gran i
Bygstad og i løpet av ein 20års periode vil hogstmodent
kvantum i nærleiken til saga bli
vesentleg auka. Torkel Hofseth frå
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
meinte at det store kvantumet med
furu burde vere satsingsområde
med produksjon av spesialprodukt.
Han poengterte også at grana
har ein særs god kvalitet, og at
smelteverksflis til Bremanger er
svært aktuelt. Det er ønskje om å
etablere ein forsyningsterminal.

Utstyr på saga

Gjennomgangen av anlegget var
ved Alfred Grytten og Svein Erik
Sæle, henhaldsvis

vedlikehaldsansvarleg og tillitsmann på tidlegare Sunnfjord Sag.
Anlegget består av:
• Tømmerinntak
• Målestasjon m/avkast
• Barkemaskin
• Sag, inkl. fleirbladsag
• Tørrkløyve (bandsag)
• Høvel
• Sorteringsanlegg
• Pakkestasjon
• Lager
• 3 tørker
Det er ikkje rotreduserar
på anlegget og heller ikkje
styrkesorteringsanlegg.

Sparebanken venter på bod

Sparebanken Sogn & Fjordane har
ansvar for å selje Sunnfjord Sag.
Der ønskjer ein å få selt anlegget
så snart som råd. Men det er ikkje
komen bod på saga (pr. 25.juni), og
det har heller ikkje vore bod inne,
fortel Arne Gravdal i banken.
-Salssumm er sett til 2,7 millionar
kroner, etter ein takst. Den
summen gjeld bygningar og
eigedom. Sagmaskiner og anna
utstyr vil stå for ein negativ verdi,
om dei må takast ned for ny
næringsverksemd i bygningane.

Leiar i Skognæringsforum i Sogn
og Fjordane, Ingunn Kjelstad, leia
idemøtet på Sunnfjord Sag

Salg/service av tømmersagblader og verktøy
• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad

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

Dei frammøtte fekk ei grundig
omvisning på heile sagbruket.

www.sag.no
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Ulf Larsen – snekkeren som
Med sag
påseg
flyttefot
bygde
sag

Restaurering av gamle
vinduer og dører vekket
Ulf Larsens interesse for å
skaffe seg sag. Etter hvert
har læreren fra Bardu i Troms
bygd ut et helt sagbruk. En
gammel sagbenk er rettet
opp, og motor, girkasse og
andre deler av en lastebil er
satt i ny tjeneste.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
- Gode materialer til restaurering
er ikke så lett å skaffe. Så langt
det er mulig, bruker jeg gammelt
treverk på nytt, men noe må
ofte skiftes ut. Jeg vil helst bruke
samme kvalitet som er i gamle
dører og vinduer. Nedre del
av vindusrammer, der vann og
manglende opptørking ødelegger,
er et typisk eksempel.
I Bardu og Målselv har vi en del
bra furu, som er rettvokst og noe
malmet. Men det er langt mellom
de helt riktige stokkene med
tettvokst furu og skikkelig feit
malme, sier han.
Snekkervirksomheten tok fart
etter at han tok på seg å restaurere
noen vinduer i år 2000. Snart etter
ble han forespurt om flere oppdrag
fra fylkeskonservatoren.

Snekkerverkstedet

Snekkerverkstedet til Ulf Larsen
er bygd opp i garasjen og et
rom ved siden av etter at en
vegg ble tatt ned. Her har han
nå flere snekkermaskiner, der
en kombinert sag, vertikalfres,
langhullsboremaskin og
tykkelseshøvel er sentral.
-Det er godt egnet til våre
formål. Stort sett er det vinduer
og dører vi håndterer. Kirkedørene
fra Tromsø domkirke på over 3 m
høyde var et unntak.
-Hva med kravene fra konservatorer om å for eksempel bruke
håndverktøy?
– Jeg har ikke møtt det kravet.
Profilhøvling får skje maskinelt
så lenge kopieringen er nøye.
Og mange oppdrag er ikke fra
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GJENBRUKENS UNDERVERKER: Ulf Larsens sagbruk er en studie verdt, og det er lett
å la seg imponere av innsatsen. Legg for eksempel merke til dashbordet oppe til
venstre.

konservatorer og museum, men
fra private huseiere. Selv om det
likevel stilles krav til resultatene
på grunn av tilskuddsmidler, er
det mulig å gjøre tilpasninger
til moderne metoder. Det er for
eksempel vanlig å høvle og lime
sammen trelast for å komme fram
til dimensjoner som ikke sprekker,
sier Ulf Larssen.

Tørr luft

-Jeg prøvde et parti med plank
fra Materialbanken på Røros, for
å få noe med de egenskapene jeg
ønsket. Årringbredde og malme var
bra, men det viste seg å sprekke da
det kom inn i tørt verkstedklima,
forklarer Ulf Larsen.
Sprekker på både det gamle
treverket og det nye som tas inn
i verkstedet har vært et problem
for Ulf Larsen. Når det er 20-30
minusgrader og verkstedet varmes
opp elektrisk, blir lufta så tørr at
gamle dørblad vrir seg og plank
sprekker. I vinter skaffet han en
luftfukter til verkstedet, som ser ut
til å virke godt.

Satset på gammel sag

Etter ha å gjort sine erfaringer
med å kjøpe plank til snekkervirksomheten, bestemte Ulf seg
for å bygge sag. At Arnold Øverås,
sambygding og styremedlem i
Norsk Bygdesagforening skulle
bytte ut den gamle saga si, virket
nok også inn. De to hadde alt har
samarbeidet på enkelte oppdrag.
Etter å ha overtatt sagbenken fikk
Ulf satt den opp på fundamenter i
utkanten av tomta. Med god hjelp
av to kamerater fikk han rettet
opp skeivhet og stivet den av med
å sveise inn to nye firkantrør. Men
det var bare starten på et sagbruk
som nesten tåler et likhetstegn til
ordet gjenbruk.
Rullene i sagbenken var slitt og
ga kast /ujevn føring av blokka.
Hos Ulf ble kammene slipt av, og
nye føringer satt inn ved siden
av. Rullene har nå bare bæring av
benken.

Sag med og gir og andre
finesser

Noe av hjertet i saga til Ulf
Larsen er likevel den gamle lastebilmotoren som driver saga.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
tida etter, da sirkelsagene overtok
for fullt, er det 1 tomms tykkelse
på mye av trelasten. Jeg har lagt
inn forespørsler på bygdesagenes
hjemmeside og fått tak i det jeg
trenger, sa byggmester Sindre
Sandberg. Flere trakk også fram
som muligheten til å skaffe lange
lengder av bord til blant annet
vindskier som en god grunn til å
kontakte bygdesagene. Det var
også en klar oppfatning av hva
slags treslag som trengs: Gran er
det som gjelder på gamle hus i
Østfold.

Prisløft er nødvendig

Fra Norsk Bygdesagforening
ble det vist til de mulighetene
mange medlemmer tilbyr med å
kunne kopiere panel og listverk
i ulike profiler, og til de aktuelle
nettsidene for bygdesager. Østfold

har egen nettside. Tor Lund,
Høvlerilåven, viste til at det trengs
tid for en rekke bestillinger av
trelast til eldre hus, fordi en er
avhengig av skogbrukets logistikk.
Thor Hesleskaug, godt hjulpet av
Håkon Due fra Fange sag, la fram
tydelige eksempler på hvordan
prisbildet på tømmer og trelast har
stått stille i forhold til andre priser
i samfunnet, og ga klare anslag
på hva trelast med ekstra krav til
kvalitet og spesialmål må prises
til. I møtet viste flere byggmestere
vilje til å forklare fordelene med å
bruke trelast med riktig kvalitet og
dimensjon overfor oppdragsgivere.

Bygg og Bevar - nettsted for
bygningskunnskap

håndverkere og produkter. Bygg
og Bevar er et samarbeid mellom
Miljøverndepartementet og
Byggenæringens Landsforening.
Kontorsted er Majorstuen, Oslo.

Registrer deg

For mange bygdesager bør det
være interessant å registrere seg
som bedrift med kunnskap om
restaurering. Det er lagt opp
til en enkel registrering, med
vekt på referanser til hva du har
levert av produkter eller stått
for av håndverk. Her teller både
beskrivelser og foto.
Mer er å finne på http://www.
byggogbevar.no/ Pris for
registrering i Bygg og Bevar er
950,- kr pr. år.

Bygg og Bevar er et nettsted for
deg som bor i - eller jobber med
gamle hus. Her finner du tips,

Er du usikker på om sagbruksforsikringen din
er dyr eller dårlig tilpasset dine behov?

Hos oss kan du forsikre:
• Næringsbygg • Eiendeler • Driftstap • Ansvar
• Arbeidsmaskin • Firmabil • Yrkesskade

Sagbrukspakken er utviklet i samarbeid med Norsk
Bygdesagforening og medlemmer får 10% rabatt
på forsikringen. Ta kontakt med Skogbrand på
telefon: 23 35 65 00 for mer informasjon.

skogbrand_annonse_sag_a5_f.indd 1

18.06.12 14.26

www.sag.no
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Riktig trelast kommer fra
bygdesagene

Sagbladet
Vindskibord i hele lengder,
og med bredde til å få
kopiert gammelt treverk,
er gode eksempler på hva
bygdesagene kan skaffe
til restaureringsoppdrag.
- Nytten av å kontakte
bygdesager er stor. Slik
oppsummerte fagfolk
både fra arkitekturmiljøer
og byggmestere under et
temamøte i Moss.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Fagkvelden i Moss rettet seg mot
de utfordringene flere byggmestere møter i oppdragene på
eldre hus. Denne bygningsmassen
står for en stor andel av oppdragene, men skiller seg ut ved at
hver bygning har sin egenart i stil
og materialer, enten det er mur,
maling, glass eller treverk som må
erstattes. Å finne riktig materiale
og metode betyr mye for å sikre
gode løsninger.

Store behov i Østfold
Stiftelsen Bygg og Bevar stod som
arrangør av fagkvelden, og daglig
leder Sigrid Murud la fram noen
tall for Østfold:
-Fylket har 330 freda bygninger,
i tillegg har vi et stort antall eldre
bygninger med kulturverdier
etter SEFRAK-registreringene. Vi
kan slå fast et skrikende behov
for restaurering av disse, av flere
grunner. For det første har de en
kulturhistorisk verdi gjennom alder,
stil, hva de har vært brukt til og
annen historikk. Men de er også
en bygningsmasse som får mer
og mer interesse ved omsetning,
særlig som boliger. I meglerspråket
heter det sjarm og sjel, hun. Hun
nevnte også at det nå arbeides
med å reviderte energikravene i
bygningsforskriftene som gjelder
for restauring. Slik energikravene
har blitt satt fram, har de vært til
stort bry for å restaurere bygninger
riktig, særlig der kommunene har
lagt seg på en streng håndheving
av reglene.
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STIL: Krav til riktige dimensjoner når treverk må byttes ut, lar seg skaffe fra
bygdesager. Møtet i Østfold ga honnør til det bygdeagene kan levere og pekte
på at mange sageiere sitter med kunnskap om restaurering som byggefirmaene
mangler.

Erfaringer fra Drøbak
Interessen for å restaurere er del
av en trend. I Drøbak kom en
lignende bølge da yngre boligeiere på 1970-tallet tok fatt på
en rekke eldre hus i småbyen. En
nøkkelperson i dette var byggmester Per Willy Færgestad, som nå
er ansatt ved Follo museum. Han la
fram noen erfaringer fra kontakt
med byggmestere i regionen:
-Tømrerfirmaene har gjennomgått
et generasjonsskifte. Mange
håndverkere er for unge til å ha
funnet løsninger sammen med
eldre erfarne byggmestere. Et slik
samarbeid ville overlevert mye om
håndverksteknikker, materialer
og typiske lokale trekk i
bygningsmassen. Jeg vil anbefale

byggmestere å kontakte
fylkeskonservatorer og vernemyndigheter, som sitter på mye
kunnskap. Dessuten tilbyr vi kurs
fra i høst, som er svært praktisk
lagt opp for dem som driver et
firma, sa han.

Oppgangssagene satte
standarden

-Riktige dimensjoner på trelast
er mangelvare på moderne
byggevareutsalg. For å erstatte
treverk fra tida før ca 1850 trengs
ofte en dimensjon på 5/4 tomms
tykkelse, som går igjen i blant
annet panel og kledning. Etter
min erfaring er dette den tynneste
dimensjonen som var vanlig på
bord fra oppgangssagenes tid. Fra

Forum for norske bygdesager
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At elverkene forlanger høye
priser for å sette ned stolper,
transformatorer og koblinger som
holder for ei sirkelsag, er velkjent
for mange av Sagbladets lesere.
-Motoren fra lastebilen har 150 hk,
så det er rikelig. Mellomakslingen
er kortet inn. Å få riktig
periferihastighet på sagbladet
er avgjørende, og vi regnet det
ut i forhold til meter pr. sek. En
sykkelcomputer viste seg egnet til
å finne hastigheten på bladet. Da
satte vi en magnet på akslingen, og
fikk registrert turtallet. Med tredje
gir, og en finjustering av gassen
med en justerbar stopper for gassstaget, fant vi riktig turtall. Det har
vært mye artig arbeid for å sette
opp saga, sier Ulf Larsen, før han
legger ut om flere løsninger:

Snøfreserhjul klemmer stokken

-Saga hadde opprinnelig en
hydraulisk motor for å drive
sagbordet. Jeg kjøpte en hydraulisk
motor av samme type, og lagde et
matehjul av en felg til en snøfreser,
med påsveisa kjetting så det
griper tak, for å klemme stokken
mot stillmaskinen. De hydrauliske
motorene drives over samme
oljestrøm, og får dermed samme
hastighet. Matehjulet måtte
dessuten ha samme diameter som
delingsdiameteren på tannhjulet
som driver benken med kjedetrekk,
for å gi samme framdrift som
benken, forklarer Ulf Larsen
-Det fungerer bra! Jeg kan ha stor
fart på stokken. Selv store stokker
går raskt gjennom, sier han, før
han vrir om tenningsnøkkelen på
dashbordet som er hengt opp over
sagplassen. Motoren starter, gassen
vris til riktig turtall, og Ulf kjører
benken som har god fart.

Diesel og rødsprit

-Det kommer vel godt med at
motoren har 150 hk for å drive
fram stokken på den måten?
-Jo, men dieselpumpa er også
byttet ut. Den som sitter i motoren
nå, hadde falt i golvet på et
verksted, og jeg fikk den rimelig.
Den kommer fra en gravmaskin.
Den er stilt inn så den øker

PRAKTISK: -Til tømmerhengeren har jeg bygd et flatt plan for å flytte materialer og
annet på her ved saga. Ofte trenger jeg å hente ut deler av en stabel med materialer.
Flattjernet er fra utmatinga i bunnet på ei avlesservogn. Det kan jeg stikke inn mellom
strøene. Med opphenget i tømmerkrana kan jeg løfte av det trenger. Den stive delen
mellom jernet og kjettingen gir et moment så jeg kan vri opp jernet på høykant. Da
får det også stor styrke, forklarer Ulf Larsen.

kreftene når graveskuffen settes
i tung jord eller stor stein, og det
ekstra pådraget av gass trengs også
når store eller vanskelige stokker
lager ekstra motstand på saga, sier
han.
Kompressoren fra lastebilen er
utnyttet for å gi klemmekraft til
matehjulet.
-Det har sine fordeler. Et trykk
med hydraulikk blir helt kontant,
all kraft slår til, mens trykkluft blir
mjukere. Trykkluft har en ulempe,
ikke minst i våre trakter, at lufta
kondenserer og fryser. Men den
gamle lastebilmotoren hadde
originalt et rødspritapparat for å
hindre at bremsene frøs. Det har
vi koblet til luftsystemet, og den
tilsetter så mye rødsprit at det går
greit å skjære om vinteren også,
sier Ulf Larsen.

God skur

Spindelen er nylaget på yrkesskolen. Stillapparatet er blant
de få delene Ulf Larsen har kjøpt
nytt til saga. Også toppklyven er
ny, fra Logosol. Den må en ha for
egen sikkerhet og for å skjære
effektivt, mener han. Et alternativ

www.sag.no

med å stå på benken og skjære
med motorsag er farlig, og gir ikke
samme resultat.
-Men også her kommer gearkassa
fra lastebilen til sin rett: Når en stor
stokk er skjært med sagbladet, kan
jeg sette gearet i fri og ta stokken
tilbake. Da jobber toppklyven
aleine, og det er lettere å tilpasse
fart og støtte opp stor hun eller
plank. Gearet er også fint å bruke
om jeg skal kante inn plank og
bord, da kan jeg gire opp og senke
turtallet på motoren, sier Ulf
Larsen.

Selvbygd er velbygd

-Jeg er godt fornøyd med saga,
den er lettbrukt og passer til
det jeg skjærer. Når bladet er i
orden skjærer den rett og pent,
også overgangen etter sagblad
og toppklyv er fin. I reine penger
har den ikke kostet stort. Men
det er mye takket være to gode
kamerater med teknisk innsikt
som har hjulpet til. Saghuset har
jeg bygd av stolper satt ned i
bakken, og med materialer skjært
på en enkel motorsagbenk.
Ellers er det støping av
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FORSKJELL: Vindusramma til høyre har
den kvaliteten Ulf Larsen er ute etter.

UTVALG: Det begynner å bli mange
listprofiler i knippet med prøvebiter.
Notering av hvilke stål som er brukt gir
et praktisk arkiv.

Men virksomheten har gått så bra
at jeg har kunnet skaffe utstyr og
ha noe igjen for tida jeg har brukt,
sier Ulf Larsen.
Sammen med Karen, som fører
regnskapet, er han klar på at det
er snekkeridelen som skaffer mest
inntekter. Så sant det er passende
oppdrag å gå løs på, kan han også
bruke vinterkveldene der.
Sagbladets besøk hos Ulf og
Karen var i hvert fall en oppvisning
i hva det går an å få til om en
tenker løsninger. Det er også noe
andre sag- og treinteresserte har
fått demonstrert på besøk i Bardu.

fundamenter som har kostet noe,
sier Ulf Larsen.

Plukker ut materialer
Etter hvert så Ulf og kona
Karen en mulighet for å lage
bord og benker. Det gjorde
det mulig å plukke ut de
mest tettvokste stokkene til
restaureringsoppdragene på
snekkerverkstedet. Til møblene er
kravene noe mindre, så lenge en
har noen store stokker til å skjære
bordplater av. Det er jevnlig et visst
salg av slike møbler.
Store tømmerkvantum er det
ikke snakk om foreløpig. I år
regner han med noe leieskur i
tillegg til et dobbeltlass med furu
fra Statskog. Det teller mye å ha et
utvalg av stokker, så en kan plukke
de beste til restaureringene.

Mer sag på sikt
-Du har opprettet aksjeselskap for
TEMABENK: Et oppdrag fra Bardu kommune var å lage en temabenk til kjærlighet.
Det er plassert ved Bardu kirke, og har utsikt over Barduelva. Kommunens
snekkerverksted og sag. Hvorfor
minnesmerke over ofre fra 22.juli skal settes opp i tilknytning til benken, etter
det?
ønske fra de pårørende. (Foto: Ulf Larsen)
- Jeg er lærer i 80% stilling, og
det virket ryddig å ha dette i et
Ledende leverandør av
selskap ved siden av lærerjobben.
leverandør
av
Som lærer kan jeg Ledende
gå av med
en
sagbruksmaskiner !
sagbruksmaskiner
tidligpensjon om to
år. Da kan det !
bli fint å snekre og sage. En må
ha noe å gjøre, og det er godt å
være selvhjulpen med det meste!
Interessen for tre og det å holde
Telf. 62 82 15 55
på med noe har hele tida vært
Ledende
av
Fax.
62 82 15leverandør
50
viktigere enn å få inntekter. Om
e-post:
info@se-saws.no
sagbruksmaskiner !
Telf. 62821555
62821550
inntektene var viktigst
skulleFax.jeg
www.se-saws.no
e-post: info@se-saws.no
heller hatt full jobb som
lærer.
www.se-saws.no

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!
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Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no
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Teknikk fra Korgen

Tore Kyllingmo fra Korgen
i Nordland har bygget sag
og skaffet seg annet utstyr
til et ganske komplett
foredlingsanlegg for trelast.
Her tar vi med et par av hans
egne tekniske løsninger.
Tekst og foto: Arnold Forbergskog
Jeg har kjørt innom bruket to
ganger, og ved begge besøkene
var han i full drift på saganlegget,
dette tyder på at det er der
han trives. Dette har han selv
konstruert og bygd, med flere
smarte finesser. Her er både klemhjul for fensvalser og en hydraulisk
hjelpeinnretning med vippearmer
for å få stokkene inn på benken.
Denne var enkel, men virket utrolig
bra.

Klemhjul
Klemhjulet som Tore Kyllingmo
har bygd er i prinsippet likt de en
vanligvis finner på sagbruk, men
har ikke drift.
–Derfor kan ikke trykket være
for stort, det ville jo holdt igjen
stokken. Det er et hydraulisk stag
med stillbar trykkventil. Trykket
har jeg stilt inn etter å prøvd meg
fram, og ikke justert det siden, sier
han. Han har drift av benk over ei
hydraulikkpumpe fra en lastebil,
der også klemhjulet er med på
kretsen.

MASKINPARK: Slipeverkstedet til Tore Kyllingmo har maskiner for de fleste
behov.

Vippearm og sikring
Når Tore Kyllingmo skjærer, er han
aleine ved benken, men har hjelp
til å ta unna materialer og hun.
For å legge inn stokken har han
sveisa ei ramme med rullelager. Når
stokken er oppe på rullene, er det
lett å se hvordan den legger seg
for skur. Ramma er hengslet, men
kan heves og senkes i skråstilling
med et toppstag til ramma. Dette
kan han styre med en fotpedal.
Med et grep i toppen av stokken
går det lett å justere plasseringen.
Langs hele sagbenken er det hengt
opp en vaier som kan rykkes i for å
stoppe saga. Den går rett til hovedsikringen, og stopper da både sag
og hydrauliske funksjoner.

Det inneholder Vollmer slipeautomat og Jonsered slipeautomat
for freser og mindre blad. Han
har profilslipemaskin slik at han
kan levere spesialprofiler. Dette
er etterspurt når det gjelder
restaurering av gamle hus der en
ønsker å kopiere opprinnelige
profiler.

Slipeverksted og høvleri

KLEMHJUL: Tore Kyllingmo har bygd
sin egen løsning med klemhjul.

Høvleriet er i en egen bygning som
også inneholdt et lite håndlager
for høvellast og et ganske stort
slipeverksted. Lokalet er isolert og
kan varmes opp om vinteren.
Selve høvellinja bestod av ei Jajod
kløyvsag og en Haller molding. Det
er i hovedsak panel, litt listverk
samt kledning som er produktene.
Slipeverkstedet er helt komplett
som for et større sagbruk.

www.sag.no

VIPPEARM: Vippearmen har hydraulisk
styring fra sagplassen. Et toppstag er
skult på fotoet, men sørger for hev og
senk.
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Annonser

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

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

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

KAMPANJETILBUD

DIODELASER

Linjelaser

inklusive festebrakett,
til svært gunstig pris.
kr. 4.950,- + mva.
Vanlig stikk-kontakt
for 230 Volt
Kampanjen varer til
30.06.2012

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com
KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes
7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

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

www.sag.no
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Skog og Tre

Sagbladet

Politisk velvilje og forskning med vyer

To politikere kom med klar
og god attest til skog- og
trebransjen for betydningen
i klimaarbeid. Å erstatte
bruken av fossilt brensel og
byggematerialer med samme
opphav, krever et blikk for
bruk av tre.
Tekst og foto: Inger Marie
Svingeset og Per Øyvind Berg
Konferansen Skog og Tre
engasjerte statsråd Ola Borten
Moe såpass at han inviterte seg
sjølv. Som skogeigar, ved-entusiast
og som statsråd med ansvar for
energi, ga han klart uttrykk for at
skognæringa er ei framtidsnæring
med stort potensiale.
-Med dei klimautfordringane vi
har både lokalt og globalt vert
skogen svært viktig i framtida,
påpeika Ola Borten Moe. Han
gjorde det klart at avskoging og
skogforringelse i dag utgjer 1/6
av klimagassane. Ein reduksjon
av dette er difor avgjerande for
å lukkast i å nå klimamåla våre
og å redusere utsleppa. Norge
arbeider i dag internasjonalt for
at eit nytt regelverk for skog skal
inkludere alle utslepp og opptak
i skog og andre landareal. Dette
betyr at all skogsatsing skal telje i
klimaspørsmålet.

Mongstad- samanlikning

Ola Borten Moe drog fram ei
interessant samanlikning: På
Mongstad skal dei byggje eit
reinseanlegg for å reinse 1 million
tonn CO2 i året. Dette vil koste
mellom 20-25 milliardar kroner i
investeringskostnadar, medan det
norske skogbruket pr. år bind opp
ca. 30 millionar tonn CO2 utan
at det kostar noko. Regjeringa
vil framover satse på å auke det
produktive skogarealet, redusere
avskoging og skogforringing både
nasjonalt og globalt, samt satse
på auka planteaktivitet. -Det fins
ledig areal i Norge for skog- og
skogkultur, og det er potensiale
for meir effektiv bruk av areala
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som det allereie veks skog på, og
det er mykje gjengroingsareal som
må nyttast til anna enn krattskog,
var statsrådens tydelege tale.

Meir forsvar av skogsaka

-Utnytting av desse areala vil
auke CO_- opptaket i skogen, og
auke verdiskaping, sysselsetjing
og sikre lengre verdikjeder
innanfor skogbruket. Vi må
auke den ståande kubikkmassen
og nytte ressursen til å erstatte
fossile energiberarar og fossile
bygningsmaterialar.
-Dette er ei utfordring og en
virkelighetsbeskrivelse som eg
ikkje er helt overbevist om at alle
deler av norsk miljøbevegelse har
tatt inn over seg. Det høres i hvert
fall ikke sånn ut i det offentlige
ordskiftet. Her har vi alle en jobb
å gjøre med å presentere skogen
som en del av løsningen og ikke
som en del av utfordringen, sa
statsråden til forsamlingen på
første del av Skog og Tre.

Skog på dagsorden for
regjeringa

Statssekretær Harald Oskar
Buttedahl i Landbruks- og
matdepartementet overbeviste
heile skognæringa om at skog
kom til å bli viktig prioritering for
Regjeringa også i tida framover.
Han understreka at eit ministerbyte ikkje kunne endre dette.
-Arbeidet med å finne ein skogpolitikk der ein gir rammer for å
skape verdier av skogressursane på
ein berekraftig måte vil fortsetje,
forsikra Harald Oskar Buttedahl.
Regjeringa har ved revidert
nasjonalbudsjett gitt skogbruket
ei tiltakspakke på 100 mill kroner,
til treforedlingsindustrien.
Vidare er det løyd 50 mill. til å
effektivisere tømmertransporten
gjennom bygging av tømmerkaier,
taubanedrifter, vedlikehald på
eksisterande skogsbilvegar, og til
forsking og utvikling.

Krevjande miljøsaker

Harald Oskar Buttedahl la
ikkje skjul på at det ved alle
dei store skogbrukssaker som

SKOGSINTERESSERT: Olje- og energiminister Ola Borten Moe har interesse for
skog. På konferansen samanlikna han
Mongstadutbyggjing med kva skogbruket står for av CO2-fangst.

Regjeringa arbeider med er
krevjande prosessar inn mot
dei ulike miljøinteressene. Han
oppmoda skognæringa om å
heve kompetansen innanfor
miljøhensyn slik at konfliktene
blir mindre. Statssekretæren viste
til Landbruks- og Matmeldinga
som syner at tilstanden i norsk
skognatur slett ikkje er verst, og at
det på mange områder syner seg
at artsmangfaldet utviklar seg til
det betre.

Politisk korrekt å like sitka

Utanlandske treslag er eit tema
som opptek mange om dagen,
etter at forskrift om utanlandske
treslag vart lagt fram. Den viser
at vi aksepterer desse treslaga
sin plass i norsk skogbruk. Så la
Artsdatabanken fram sitt forslag
til Svarteliste, der sitkagran var
ein av artane som dei meinte
burde vere forbudt. Dette på
grunn av evnen til å spreie seg
inn i kystlynghei, som er ein trua
naturtype.
Harald Oskar Buttedal oppmoda
skogbruket om å ta hensyn til
desse områda, men slo fast at
sitka framleis både er lovleg og
ein art som bør vere ein del av
norsk skogbruk. Sitka er ein art
som er hardfør, rasktveksande og

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
Overflata på de ferdige veggene
fikk lovende kommentarer fra
Frode Løwø og de andre som var
møtt opp til en visning da de siste
delene av hytta ble lagd.
-Å høvle hele veggflata til slutt
på ferdige elementer, kan være
aktuelt. Det er blant de tingene
vi må vurdere nærmere i en neste
fase av massivtre. En annen sak
er om det er bedre å arbeide to
personer sammen enn en alene,
slik Jacob har gjort nå. En ny jigg
regner jeg med å bygge så vi
bruker hydraulisk press både til
å trykke plankene mot hverandre,
og til å jevne ut veggflatene, sier
Torgeir Hjalte.

Også for egen utnyttelse av
tømmer

Søknad om nytt prosjekt

Frode Løwø ved Treindustrisenteret i Troms har vært sentral
for å få et prosjekt i gang med
massivtre. Fra Treindustrisenteret
er det alt sendt ny søknad om en
videreføring med nytt prosjekt
på trefjøs. -Den vil bli behandlet
i sommer. Det er i første rekke
å få til en produksjon av enkle
halvisolerte bygg vi ser for oss mer
av. Sitkagran kan vise seg ekstra
interessant i en slik produksjon,
mener han, både på grunn av god
tilgang lokalt, og fordi litt lavere
egenvekt kan spare fraktkostnader
på ferdige elementer.

Nasjonal interesse

-Jeg er overbevist om at det å
finne enkle metoder for massivtre
vil sette mange bønder og skogeiere i stand til å utnytte eget
tømmer som råstoff og eget
arbeid. Slikt trengs for å spare
landbruksnæringa for kostnader.
Det er store summer det snakkes
om når noen velger å utvide
melkeproduksjon ved å bygge
nye fjøs. Jeg er overbevist om at
utvidelser i mange tilfeller blir
lettere å gjennomføre økonomisk
når en kan legge inn egeninnsats,
sier Arild Kulseng-Hansen, som er
deleier i Sæteråsen Sag og Høvleri
AS.

Utprøvingen ved Sæteråsen
Sag og Høvleri AS er så langt
Sagbladet kjenner til en av tre-fire
fagmiljøer i Norge som arbeider
med massivtre. Andre steder er
i gang med produksjon, eller er
bare på planleggingsstadiet.
For Nord-Norges del er
produksjonen av massivtre en
spennende satsing, siden tømmerressursene er i ferd med å vokse
seg klare for hogst. Derfor fikk
Sæteråsen Sag og Høvleri besøk
både fra Sagbladet og fra andre
bygdesageiere i Vesterålen da
de siste elementene til hytta ble
produsert i midten av juni.

Skruene overlapper hverandre i
to planker, og sikrer sammenheng
mellom alle plank i hvert element.

Hytte for allmenheten

Selve hytta som nå er ferdig
produsert i massivtre, er et
realistisk byggeoppdrag. Den er
en erstatning for ei av Statskogs
ventehytter som brant ned i
Kåfjord kommune i Troms. Den
skal brukes av skigåere og turfolk,
og er ei halvisolert hytte. Hytta
ligger inne på fjellet og har over
3000 besøkende pr. år, dette er
mye i et så tynt befolket område.
Grunnflata på hytta er 6,30 x
3,70 meter. Yttervegger er 12,5
cm tykke og innerveggene 10
cm. Takelementene lages i 15
cm tykkelse, som isoleres på
oversiden, siden Statskog ønsker
synlig massivtre. Hytta skal kles
utvendig.

Besøk oss på messen Trä & Teknik, stand B04:40

www.sag.no
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Hytte i massivtre fra Sæteråsen
Sag og høvleri AS

Sagbladet

Ei ferdig hytte er klar etter
oppbygging på sagbruket
ved Harstad. - Selv om det
nærmest er en arbeidsprøve
i et prosjekt, er det flere som
spør om vi kan levere bygg
av massivtre. Det er selvsagt
positivt og et godt tegn for
oss, sier daglig leder Torgeir
Hjalte.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
-Vi var med i et prosjekt for å
se på metoden, og sa i første
omgang at dette ikke var noe for
oss. Men så har tingene modnet
seg, og vi ser at en rekke type
bygninger med fordel kan bygges
på denne måten. -Prosjektet
skal gi oss svar, og handler om å
prøve ut metoden i praksis. Å få
til et betydelig og jevnt omfang
av massivtre i byggemarkedet
tror vi dreier seg om å finne
riktig pris og riktige metoder, sier
Torgeir Hjalte. Derfor har saga på
Tennvassåsen ved Harstad gått
inn i et prosjekt sammen med
treindustrisenteret i Troms og søkt
om midler fra Treprogrammet ved
Innovasjon Norge.

Jigg for elementer

-Hva har dere måttet skaffe av
utstyr?
-Vi har bygd en jigg, som ei ramme
for å legge opp plank, rette den,
presse sammen, spikre og skru
elementer. Jiggen er bygd opp av
standard jernprofiler. Vi presser
flatsida av plankene sammen
med vanlige lastestrammere med
palsperre. Det eneste vi har kjøpt
av spesialverktøy til å lage denne
hytta er ei sirkelkappsag som tar
opptil 15 cm kutt. Den trengs
for å skjære til takvinkelen på
gavlelementene og til hjørnefalsene, sier Jacob KulsengHansen. Han har hatt det daglige
arbeidet med å lage elementene
til hytta.

INTERESSE: Kjell Arne Stormyr, Øystein Lyngmo og Nils Erik Klaussen og tok turen
til Sæteråsen Sag og Høvleri AS for å se resultatene med massivtre. Jacob KulsengHansen (nr to fra venstre) har stått for praktisk arbeid under ledelse av Torgeir
Hjalte.

Spiker og skruer

Elementene av massivtre
til hytta er ikke limt, noe
som har vært vanlig i andre
massivtreproduksjoner. Grunnen
er et ønske både fra Sæteråsen
Sag og prosjektgruppa at det
skulle legges opp til enkle
løsninger. Lim ville krevd en viss
oppmerksomhet ved påstrykning
og viss temperatur til herding
av limet. Under arbeidet har en
sett at det ikke nødvendigvis er
billigere å skru enn å spikre. Pris
pr. skrue er rimeligere enn spiker
i de mest aktuelle lengdene. Med
40 til 50 cm mellom skruene blir
det et stort forbruk.

-Men kanskje kunne jeg presset
forhandlerne til litt mere rabatt
på spiker, innser Torgeir Hjalte.
Slik produksjonen har vært til
nå, er det brukt skruer for å dra
sammen plankene skikkelig.

Høvlet trelast

Spikrene sikrer at planken ligger
riktig, uten at det blir kanter i
den ferdige veggen. Forbruket av
skruer og spiker er uansett noe
som kan bli mer optimalt, og blant
det en kan finne ut mer om i en
neste produksjonsfase. Sæteråsen
har kjøpt inn plank til hytta,
sjette sort gran, og høvlet det
selv. Fuktigheten er omkring 15%.

JIGG: Et ferdig element reist opp på jiggen. En første versjon av jigg presser
sammen plankene med strammeband før spikring og skruing.
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Sagbladet
Nye muligheter med fiber

PÅVIRKET: Grana har i mange tilfeller vandret inn seint, dessuten har den blitt
slått ut i perioder på grunn av brann. Sammen med menneskelig aktivitet, blir det
vanskelig å finne referanser på hvordan skog har vært.

som tåler kystklima og som difor
kan vere eit effektivt klimatiltak,
meinte han. Avslutningsvis
oppmoda Harald Oskar Buttedal til
å tenkje meir på produktutvikling
rekruttering, omdømebyggjing og
profilering.
-Eg saknar TV- reklame om verdas
beste og mest unike råstoff, og
håpar å få sjå det snart, avslutta
statssekretæren.

Vanskelig å sette referanser for
endring i skog

Deler av norsk forvaltningsmiljø
ønsker å finne fram til referanser for hva som er det riktige
skogbildet, utfra målet om å
forvalte det biologiske mangfoldet
i naturtypen. Seniorforsker Ivar
Gjerde fra Skog og Landskap
la fram sitt syn på dette under
konferansen, og med eksempler
tok han til orde for å se mer
på selve endringene innen
naturtyper: - En ønsker en
referanse på hva som har vært,
for å kunne sette opp dette som
mål for dagens forvaltning. De
områdene vi trenger referanser for
har i mange tilfeller vært utsatt
for så mye menneskelig påvirkning
at noen referanse er vanskelig å
finne, sa han i sitt foredrag.

Trillemarka – grandominert i
dag

-Området Trillemarka er et
eksempel der dagens skogtilstand
er preget av menneskelig aktivitet,
som igjen har endret seg over tid,
for eksempel med Svartedauden.
Holder vi dette opp mot at grana
vandret inn ganske seint mange
steder, kan det godt tenkes at det
er første gang etter siste istid at
grana dominerer skogbildet, fordi
den også har blitt slått tilbake av
brann, mente han.

Kystlyngheier og endring

-Kystlynghei er et annet eksempel.
Vi regner den i dag som en
truet naturtype, mens den er
et resultat av hardhendt hogst
av en blandingsskog med eik
og furu gjennom historien. Nå
ser vi gjengroingen, i områder
der også mildt klima hjelper
til, som en trussel. Men hva er
referansetilstanden? spurte Ivar
Gjerde. Han viste til å heller
se på endringene, fordi det er
mulig å finne referanser for
skogtilstandene vi har i dag. Med
å følge endringene, og hvilke
faktorer som virker inn, er en også
i stand til å forvalte med å sette
inn tiltak.

www.sag.no

Fibre fra tre gir mange muligheter,
selv om trykkpapir til avis mister
markedsposisjoner. Fiber i en eller
annen videreforedlet form kan
bli viktig i elektronikk, medisin,
kosmetikk/velvære-produkter,
maling og drivstoff i framtida.
-Selv om markedet vil fortsette
å etterspørre papirprodukter,
vil trefiber i framtida bli mer og
mer brukt på nye og spesialiserte
produktfelt. Det er for så vidt godt
kjent at alt som kan lages av olje,
også kan lages av tre, sa Philip
Reme, forskningsdirektør i Papirog fiberinstituttet (PFI), under
Skog og Tre. Han regnet med at
nye produkter vil gjøre bruk av de
samme treslag og sortimenter som
er i bruk i dagens papirindustri.
Han gjorde ellers et poeng av
at verdiskapingen fra olje i USA
er klart større for den delen av
oljeforbruket som går til plast og
andre petrokjemiske produkter,
enn det som går til energi og
drivstoff.

Vil spare energi i første
omgang

-På kort sikt er det viktig å
kutte kostnader i dagens
papirproduksjon, blant
annet gjennom redusert
energiproduksjon, for papir
vil stå for en stor del av norsk
tømmerutnyttelse i lang tid.
Men i framtida vil egenskapene i
tre kunne utnyttes mye bedre enn
i dag, gjerne gjennom uttak av
flere spennende fiberprodukter
på samme sted. Borregaard står
som et godt eksempel i dag på
å få dette til, og tjener også
penger på det. PFI forsker på en
rekke interessante løsninger for
praktiske produkter framstilt
med nanocellulose, som er svært
små partikler fra cellulosefiber.
Eksempelvis kan en i framtida
regne med å erstatte filmen
av aluminium på innsida av
juice-kartonger med sjikt av
nanocellulose. Dette har stor
betydning for å utvikle blant
annet emballasje, sier Philip Reme.
Andre bruksonråder for
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Sagbladet
nanocellulose kan væretil justering av viskositet i næringsmidler
og kosmetikk, eller for å stabilisere malingsprodukter og diesel.
Det er også mulig å bruke
nano-cellulose som underlag for
elektroniske kretskort. Overflater
av antibakteriell cellulose er
dessuten svært interessant for
helseprodukter og deler av
emballasjemarkedet.

Klær – en motesak

I sitt foredrag kom Philip
Reme inn på etterspørselen til
dissolvingcellulose for bruk i
tekstiler. Bakgrunnen er et økt
press mot å dyrke bomull, fordi
det krever store arealer og mye
vann. Men oppbyggingen av
fabrikker for dissolvingcellulose
har skjedd såpass raskt, og
produksjonen har økt så mye at

prisene trolig vil gå noe ned mot
et normalisert nivå. Lønnsomheten
kan ha nådd en foreløpig topp.
Men markedet for tekstiler vil
være interessant for trefiberbasert
industri i framtida. Det er
likevel verdt å merke seg at
land i blant annet Sør-Amerika
har store konkurransefordeler
med plantasjeskogbruk og lave
lønnsnivå.

Flere produkter fra samme
fabrikk

På noe lengre sikt kan
energibærere som pyrolyseolje,
biodiesel eller pellets med høy
energitetthet og mindre støv
bli viktige. For å oppnå god
lønnsomhet er det viktig at
energiproduktene blir framstilt
nær, eller på samme sted som mer

høyverdige produkter fra samme
råvare.
-Skognæringa er i god posisjon
for å bestå som levedyktig
og bærekraftig i framtidas
biobaserte samfunn. Men det
trengs omstilling i industrien til
høyverdige produkter på grunnlag
av høyteknologi og kunnskap,
sa Philip Reme. Også risikovillig
kapital og offentlig vilje til å
støtte opp om forskning er viktig.
- Men er storskala industri en
forutsetning for disse produktene?
-Ja, stort sett snakker vi om større
industrianlegg. Men vi ser også
eksempler fra blant annet Canada
på mindre, flyttbare anlegg for
å produsere bioolje fra trevirke
med pyrolyseteknikk, sa han til
spørsmål fra Sagbladet.

Hva er mikrofibrillert cellulose (MFC)?
(
)
Tre
Fiber

SEM-bilder: PFI
Artwork by Mark Harrington,
Univ. Of Canterbury (1996)

Nanocellulose

Mikrofibrillert cellulose består av tynne partikler, ofte med diameter mindre enn
100 nm, produsert fra en bærekraftig, biokompatibel og bionedbrytbar råvare

12

Forum for norske bygdesager

Sagbladet Lokal bjørk i kommunalt golv
Kommunestyresalen i Bardu
har et særpreget og fint golv
av bjørk. Den er varmebehandlet i Finland, og emnene
er levert av blant annet Ulf
Larsen.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Selv om det er furu av best mulig
kvalitet som Ulf Larsen (Medlemsbedrift, se side 6) skjærer og
videreforedler, har han også skjært
noe bjørk for noen år siden. Et
lokalt firma hadde kontakter til
Finland, og kunne levere varmebehandlet bjørk til golv.
-Jeg deltok med å levere plank som
halvfabrikata til prosessen, som var
en del av et anbud for nytt golv i
kommunestyresalen, forteller Ulf
Larsen.

Viktig lokal ressurs

Bjørka står for den største delen av
alt skogsvirke som tas ut i Troms.
Men det er langt mellom stokker
egnet for saging.
-Vi skar staver, eller bord om en
vil, i lengder på 160, 180 eller 240
cm, med 10 og 12,5 cm bredde. På
den måten får en jo kappet ut mye
svartkvist og krok, og en større del
av tømmeret lar seg bruke. I det
ferdige golvet skulle stavene legges
i felt med ulik lengde på stavene.
Etter varmebehandlingen i Finland,
og et tilskudd av en del finsk bjørk
for å få nok, ble det ulike farver på
treverket. I prosessen blir bjørka
varmet opp til ca 200 grader med
noe tilførsel av damp, sier Ulf
Larsen.

FELT: Ulike farvetoner og variasjon mellom lyst og mørkere, gir golvet et fint spill
og variasjon, med mye sidelys fra store vindusflater. Golvet er bygd opp av flere
sjikt, men har not og fjær på vanlig måte.

mening at golvet er blitt svært fint.
Det har en brunlig, og gyllen tone,
og vekslingene mellom lyse og
mørke partier gjør at golvet ikke
bare er til å gå på. Inndeling av

Kjører egne sliperuter
Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59
Sagtomta, 2337 Tangen

www.teroteknisk.no

Rammesag

Mye arbeid, men flott utseende

-Opplegget var en prøve, og vi fant
ut at vi måtte opp i ganske høy pris
for alt arbeid med å skjære og
håndtere stavene. For eksempel
så vi etter gode løsninger for å
legge opp stavene til tørking, og
kunne ta vekk strø uten å måtte
pakke alt på nytt for transport til
Finland, sier Ulf Larsen. Etter besøk
i Sagbladets tjeneste er det min

felt gjør golvet spennende å se på.
Her kommer utnyttelsen av korte
lengder både skog-, sageier og
besøkende til gode.

NY

HE
T!

kr. 259.000

www.sag.no

se VIDEO

WRP-58 H
tlf. 45039404

Ny standard for skjæring av
kledning.
Robust og effektiv sag.
Fin kombinasjon sammen
med sirkel eller båndsag

på www.miljosaga.no
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