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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
God vår alle saman! Med
hektisk aktivitet rundt på
alle sagtomtene reknar eg
med at det berre så vidt blir
tid til å lese Sagbladet, men
håpar sjølvsagt de prioriterer
det innimellom saginga.
Dette bladet blir det første som
Per Øyvind har samla stoff til og
det er med glede vi i denne utgåva
kan presentere mykje stoff frå
næringa i praksis. Etter dei tilbakemeldingane eg har fått er det stoff
av typen bedriftsbesøk, tekniske
løysingar og spesielle produksjonsmetodar medlemmane set aller
størst pris på. Dette får de ein stor
del av i dette nummeret. Med Per
Øyvind tilsett vil vi få større kapasitet
til å arbeide med Sagbladet noko
eg føler eg var på tide. Vi har berre
gode tilbakemeldingar på medlemsbladet vårt, heldigvis, men i ein

hektisk kvardag her på kontoret
har det til tider vore vanskeleg å
få den ro og tid som trengs for å
gjere denne jobben godt nok. Eg
overtok bladproduksjonen frå Tor
Magnus Hansen sommaren 2003,
etter at han gjekk over i annan
stilling. Mi erfaring som journalist
den gongen var null, men med
den vanskelege økonomiske situasjonen foreininga var i den gongen
hadde vi lite val, anna enn at medlemsbladet måtte bli ein del av
dagleg leiar si stilling. Når eg skulle
overta, møttes eg og Tor Magnus
over ein kaffikopp på Otta og eg
fekk ”opplæring”. Sidan den gong
har det blitt produsert 45 medlemsblad. Vi går no over i ein ny epoke
i Sagbladets historie, sjølv om styret
har bestemt at dagleg leiar framleis
skal vere redaktør.

du har funne på eit nytt produkt?
Investert i ei smart maskin? Fått
leveranse på noko spesielt? Har eit
problem du meinar vi bør belyse
overfor andre medlemmar? Ved
å gi oss tilbakemelding på saker
de ønskjer vi skal skrive om kan
vi gjere bladet betre. Gjennom
den tida eg har hatt ansvar for
bladet har det blitt mykje artiklar
som har blitt skrivne på nynorsk,
til glede og ergring, sjølvsagt. Til
bokmålselskarane kan vi melde at
Per Øyvind skriv helst på bokmål.
I denne ”redaktørkrakken” vil eg
takke alle som har hjelpt meg både
med stoff, bilder og tips til aktuelle
saker. Dette ville aldri ha blitt noko
medlemsblad utan dykkar hjelp.
Vi vil framleis trenge denne hjelpa
og bed dykk ta kontakt med Per
Øyvind om saker vedrørande bladet.

Vi ønskjer at medlemmane framleis
er aktive i forhold til bladet. Kansje

Inger-Marie

Gode sagvenner!
Ja no er våren komen her vest,
det vil seie me gjekk rett frå
ein lang vinter- rett over til
sommar, det er hektisk for
oss som driv både med jord
–skog og sagbruk. Tømmeret
som ligg på sagtomtene må
foredlast før blåveden får
overtaket på tømmeret. Det
spirer å gror alle plassar,
naturen har bråvakna etter
ein lang vinter. Heldigvis er
det slik at med varmen og
lyset kjem også arbeidslysta.
Heldigvis ser det ut til at byggebransjen går som det susar for tida, så

aktiviteten rundtom i landet er høg
og etterspørselen etter trelast er
stor. Så det skulle vere nok å gjere
for medlemane i Bygdesag foreningen denne våren også. Skulle ein
trenge meir oppdrag kan ein gå
inn på sag.no å sjekke om det er
forespørslar som er av interesse.
Frå og med denne utgåva av sagbladet, har me fått med oss ein ny
organisasjonsmedarbeidar som
skal gjere mesteparten av arbeidet
med bladet. Per Øyvind Berg har
allsidig bakgrunn mellom anna
som journalist. Eg vil ynskja han
velkomen til Norsk Bygdesagforening og håpar han vil finne
seg vel til rette hos oss og med
arbeidsoppgåvene i foreningen.

www.sag.no

Aktiviteten i foreningen er stor
så eg håpar me no kan ta fatt i
dei arbeidsoppgåvene som me har
måtta utsetje grunna forliten kapasitet på kontoret.
Kursaktiviteten vår går vidare der
det er interesse for kurs, Det har
i vår vore arrangert kurs i Midt
Norge. Foreningen er engasjert i
å arrangere ein ny Bioenergi dag
i Loen. Der me håpar å få med
mellom anna den nye Olje- og
Energiministeren vår Ola Borten
Moe.
Eg håpar alle får ein framifrå vår
og forsommar.
Helsing Jostein
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Organisasjonsnytt
Medlemskontingenten:

Vi har no sendt ut betalingspåminning
på medlemskontingenten og håpar
at dei som framleis vil stå som medlem
betaler raskt, eller at de gir skriftleg
beskjed om utmelding. Dei som
ikkje har betalt innan tidsfristen
vil ikkje få tilsendt nytt passord til
nettsida vår og heller ikkje neste
medlemsblad. Vi har blitt nøydde
til å vere litt strengare på nettopp
dette, fordi det krev mykje administrasjonstid å halde på med purringar på medlemskontingenten
utover heile året. Håpar de set pris
på at vi heller prioriterer andre
oppgåver til nytte for medlemmane.
Bua som ein gong vart laga til Dyrskun. Kva skal vi no bruke denne til?

Kurs:

No i vår er det datofesta Tørkekurs
på Løten den 27. og 28 mai. Vi har
tidlegare arrangert tørkekurs på
Løten og fått gode tilbakemeldingar
på desse. Vi får då anledning sjå
på fleire ulike tørketypar (vacum-,
kammer- og kondensasjonstørke).
Teorien og servering tar vi på Myklegard Veikro som ligg i nærleiken
av saga. Når det gjeld overnatting
tek de kontakt med Inger-Marie for
bestilling. Prisen på kurset er 1000 kr.
for medlemmar og 2500 for ikkjemedlemmar. Kost og overnatting
kjem i tillegg. Vi håpar på god deltaking på dette kurset som sannsynlegvis blir det einaste tørkekurset
dette året. Leif Grøndahl vert kursinstruktør på kurset. Vi startar på
Myklegard fredag den 27. mai
klokka 10.00. Påmeldingsfristen er
onsdag 25. mai. Ring 918 86 113
eller e-post: norbygd@online.no
for påmelding. Du finn meir informasjon om kurset på www.sag.no.

Det er ikkje veldig mange førespurnadar som blir lagt inn på nettsida
vår, men nokon er det. Det er verdt
å sjekke med jamne mellomrom
både for at kunden skal få raskt
svar og for at våre medlemmar får
auke salet sitt. Det blir spurt etter
mange ulike produkt og alt frå
større parti med lafteplank til lister.
Nettsida vår har pr. dato blitt besøkt
112.000 gongar sidan starten i
august 2009. Dette tilsvarar litt over
5000 treff pr. månad.

Kva gjer du med dine biprodukt?

Kurs under planlegging:

• Grindverksbygging i Nordland.
• Datakurs i Sogn og Fjordane.
• Sorteringskurs i Nord- Trøndelag.
• Drift av sagbruk i Sogn og
Fjordane
• Sorteringskurs i Nordland.

Kontakt- og produktopplysningar
på www.sag.no
Nettsida vår treng kontinuerleg
oppdateringar og det er viktig at
vi har rette opplysningar på kvar
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medlem til ei kvar tid. Det kan vere
vanskeleg å kome på at vi må få
tilsendt alle endringar i e-post
adresse, telefonnummer eller produkt. De blir herved oppmoda om
å gå inn på www.sag.no, trykk på
Leverandørar og sjekk om dei opplysningane som ligg på di bedrift
er riktige. Husk at det er kundane
som går inn her og ønskjer å kome
i kontakt med di bedrift.

For nokre år tilbake var det kritisk
ved mange bygdesager å få bli kvitt
bakhun og flis. Dette fordi fleire
store kjøparar slutta å ta imot bakhun
frå sagbruka. Norsk Bygdesagforening gjorde den gongen ein
innsats for å skaffe nye kundar til
desse produkta. Marknaden har sidan
den gongen endra seg og det verkar
som dei aller fleste av våre medlemmar, har greie avtalar på dette
i dag. I Sogn og Fjordane er derimot
dette framleis ein vanskeleg mark-

nad. Bygdesagforeninga arbeider
med denne utfordringa og håpar
å kunne bidra til at fleire bioenergianlegg vert etablerte også i dette
fylket.
Vi vil gjerne høyre frå medlemmane
våre dersom dette er eit problem
også andre stadar i Noreg. Samarbeid mellom medlemmane gjev
større volum som igjen kan gje nye
kundar.

Dyrsku’n 2011

Norsk Bygdesagforening har ved
fleire høve tidlegare vore representert med eigen stand på Dyrskun
i Telemark. Vi hadde også planar
om å delta på denne utstillinga i år,
dersom vi fekk til eit samarbeid med
”Telemarkskogen”. Erfaringane frå
tidlegare år er at vi ikkje får god
nok profilering/plassering dersom
vi står åleine. Vi har difor arbeidd
for å få til eit samarbeid med Telemarkskogen som er eit samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannens
landbruksavdeling i Telemark, AT
Skog og Telemark Skogselskap.
Etter fleire forsøk på dette utan å
få nokon konkrete tilbakemeldingar
frå dei som administerer Telemarkskogen, vil vi no å satse på andre
marknadsføringstiltak for foreininga.
Vi fekk forøvrig for mange år tilbake
laga ei bu som skulle nyttast på
Dyrskun. Kva skal vi no bruke denne
til? Den er plassert på sagtomta til
Roheim Sag og Trevirke A/S.
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Organisasjonsnytt
Forsikring av Bygdesager - nytt tilbud i mai!
Takk for sist og trivelig årsmøte på
Røros! Som vi orienterte om på
Røros i februar jobber Skogbrand
med utvikling av en ny ”pakke”
forsikringsprodukter tilpasset bygdesagene. Utviklingsarbeidet er nå i
en sluttfase, men de har behov for
en periode med test og mindre
justeringer. Det er vår samarbeids-

Kurs i Ytre Namdal
og Bindal
I april deltok 20 personer fra Ytre
Namdal og Bindal på kurs i drift
av bygdesagbruk. Skogprosjektet
i regionen arrangerte kurset i samarbeid med Norsk Bygdesagforening,
som stilte med kursinstruktør Leif
Grøndal.
I Ytre Namdal ble praksisdagen
gjennomført på sagbruket til Tone
Aune og Håvard Sandnes. De har
nylig kjøpt gården, og har ikke
hatt tid til å sette seg inn i hvordan

partner Landbruksforsikring som
gjennomfører selve utviklingen av
systemet, og der er det ikke mye
tid til å nyte det flotte vårværet om
dagen…
Som følge av behovet for utvidet
testperiode vil nye avtaler ikke kunne
tegnes før mot slutten av mai. Det
betyr at interesserte bygdesageiere
kan ta kontakt med oss for en innledende prat om priser og innhold

saga virker. Gjennom kurset fikk de
mulighet til å lære mye på kort tid.
De ønsker å leie ut saga til saging
av materialer til eget bruk. Etter
kurset er de bedre rustet til å ta
i mot kunder.
Skogprosjektet i Ytre Namdal og
Bindal har som hovedmål å auke
aktiviteten og verdiskapinga fra
skogbruket. Det er skogeierlaga
som har satt i gang prosjektet, og
det er en oppfølging av kystskogmeldinga som viser til store muligheter for verdiskapingsvekst i skognæringa. For å nå målsettingene

i nye forsikringsprodukter, selv om
formelle papirer ikke vil bli sendt
ut før mot slutten av måneden.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om bygdesagforsikringen
i neste nummer av Sagbladet.
Nærmere informasjon kan dere
få ved å kontakte Kjetil Løge
i Skogbrand på telefon
23 35 65 00 / 951 42 662.

er både lokalpolitikere og skognæringa representert i styringsgruppa. Gjennom samarbeid har vi
ambisjoner om økt aktivitet innen
tradisjonelt skogbruk, bioenergisatsing og klimaskogplantinger
(plante skog for å binde mest mulig
CO2).
Kurset i drift av bygdesagbruk var
et tiltak som passet godt inn i arbeidsplanen vår. Mer lokal foredling
er et delmål i prosjektet. Deltakerne
var svært fornøyde både med den
teoretiske og den praktiske delen.
Svært interessant at man på mindre
sagbruk kan få kvalitetsmaterialer
der stokken ellers kan bli sortert
som vrak!
Det finnes svært mange bygdesager
i området. Kurset var oppfriskning
for noen ,og ny kunnskap for andre.
Kursdeltakerne har i etterkant gitt
gode tilbakemeldinger på opplegget.
Vi takker til det trivelige vertskapet
på sagbruket. Til høsten er det
ønsker fra deltakerne om opplæring
i sortering av materialer.

INTERESSE: Det var god interesse for kurset i Ytre Namdal og Bindal. Vertskapet
der kurset ble holdt, ønsket blant annet en praktisk innsikt i drift av saga for
å leie den ut.

www.sag.no

Kurspausene gir god mulighet for å
høre andre sine erfaringer.
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Medlemsbedriften
Jon Brun driver sagbruk i
fjellkommunen Nore og Uvdal.
Et hyttemarked i oppsving og
et visst restaureringsbehov
for laftebygninger fra middelalderen, har gjort han satser
på skur av grovt laftetømmer.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg.
På sagtomta til Fjell-laft Uvdal AS
har Jon og de andre i bedriften vidt
utsyn mot fjelltraktene vestover i
Numedal og videre mot Telemark.
Sagbruket ble bygd opp av Jons far
på 1960-tallet, som en del av gården
der også Jon vokste opp. Gjennom
de neste tiåra ble saga modernisert
og maskiner byttet. Nå driver broren
gården, mens Jon har overtatt sagbruket.

Laftetømmer i solide mål

Hyttene settes opp etter kundenes
ønsker, for eksempel med himling
med synlige åser, eller med takstoler.
Dimensjoneringen er vanligvis for
torvtekte tak.

kommunene Rollag og Flesberg
sørover i Numedal, Tinn i Telemark
og flere andre kommuner i dette
fylket, har den største tettheten av
trehus fra middelalderen i norsk
sammenheng. Her finnes trehus
tilbake til 1300-tallet. Når det fra
tid til annen må byttes ut en eller
noen få stokker i disse bygningene,
er det god betalingsvilje for laftevirke og andre materialer fra stort
tømmer med riktig kvalitet. Og selv
om det er furutømmer som er hovedråstoff for sagbruket, kan også stort
grantømmer ha verdi i markedet.

Kjerneområde for middelalderhus

Forenkler arbeidet

- Det er i første rekke stavlaftete
hytter vi skjærer virke til, og setter
opp. Slik vi opplever det, har denne
typen laftesystem blitt mer og mer
populær i forhold til tradisjonelle
stokklaft. Vi ser faktisk at denne
laftemåten nå blir etterlignet fra
produsenter i Baltikum og importert
til Norge, sier Jon Brun.

I tillegg til at hyttemarkedet i distriktet, har laftebedriften også etterspørsel etter spesielt grovt virke for
restaurering av bur og loft. Nore
og Uvdal kommune, sammen med

Maskinparken på sagbruket er de
siste åra rettet inn mot hovedproduktet laftetømmer. Av dette skjærer
en årlig 200-300 m3. I tillegg kommer
leieskur som i vanlige år kan bli
100 m3.
- Men leieskur er ikke noe vi tjener
på. Der blir konkurransen for sterk
til vanlige industrisagbruk. Til de
4-5 hyttene vi setter opp årlig, kjøper
vi inn det meste som trengs av standard trelast.
I fjor kjøpte vi ei mobil Serra bandsag som nå får fast plass under tak
hos oss. Selv de største stokkene vi
får tak i kan skjæres her, opp i mer
enn 10 meter lengde.
Den andre saga vi har, er ei Stenner
råkløyve, bygd om av oss til kantsag.
Det vil si at stillapparatet er tatt
vekk, og at benken er bygd opp for
store laftestokker. En rekke slike
ombygginger er det faren min, Arvid
Brun, som har stått for, sier Jon.
Siste post av sagmaskiner har lenge
vært ei Jajod kløyvesag plassert i
samme bygning som Stennersaga.
Denne har tatt hånd om tømmer i
vanlige dimensjoner opptil 6 meter
lengde. Straks etter at Sagbladet
besøkte Uvdal, fikk også denne avløsning, i det ei ny tilsvarende sag
ble kjøpt inn fra leverandøren Owren.
Trolig var det den aller siste av sagene levert fra den tradisjonsrike
norske bedriften.

780 M.O.H: Sagtomta med tørker, høvel og annet utstyr er bare en del av virksomheten ved Fjell-laft Uvdal AS. Sammen med 4 ansatte tilbyr Jon Brun grunnarbeid
og oppsetting til ferdig hytte.

6

- All hun fra de to siste sagene går
rett i flishoggeren. Sammen med
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Medlemsbedriften
innkjøpet av Serrasaga i fjor, sparer
vi mye slit, håndtering og behovet
for å være to personer for å skjære,
sier Jon.

Høvler laftevegg

Ei høvellinje har også sin plass under
de ganske store takflatene hos Jon
Brun. Han ser klart bedre lønnsomhet
for høvling enn å drive skur av vanlig trelast, og kjøper inn en del plank
til høvling. Spesialiteten er høvling
av ut- og innvendig panel med kuvet
overflate. Overflata minner dermed
om laftevegger.
- Vi kjøper 2” plank i 8 eller 9” bredde
som vi kløyver. Deretter snur vi den
ene halvdelen, så margsida kommer
ut på ferdige bord, og høvler fals.
Ferdige bord får dimensjon 20x155

LAFTEPANEL: Panel med kuvet overflate er populær for både inner- og yttervegg.

eller 20x195 mm. Av annen høvellast lager vi det meste, men holder
oss til mer enn 15 mm tjukkelse.
I så tynne dimensjoner er konkurransen sterkere fra industrisagbruk
og kundene forventer endepløying,
noe vi ikke har utstyr for, sier Jon Brun.

Tørking faller dyrt

Selv om mye av virksomheten ved
Fjell-laft er å bygge hytter, ser Jon
det nyttig å stå som medlem i bygdesagforeningen for å holde seg oppdatert blant anna på kurs. For tida
er det nok likevel andre ting som
opptar ham. Fjell-laft har tørkekapasitet for mye av laftetømmeret
og annen trelast. Men Jon er betenkt over kostnadene etter denne
vinteren.
- Strømprisene gjør dette svært dyrt.
Det kan vise seg å bli uaktuelt å
tørke laftetømmer dersom prisnivået holder seg. Varmetilførsel fra
biobrensel er en mulighet, men
krever i så fall ombygging og nye
kostnader, sier han.

SJØLBYGD: Mye av utstyret hos Fjell-laft er sjølbygd eller tilpasset tømmer og
ferdig materialer. Laftefresen høvler sida på lafteplanken mens den drives fram
i sagbenken.

www.sag.no

Engasjementet for strømpriser
knytter seg ikke bare til sagbruket
og egen virksomhet. Som kommune-politiker i en typisk kraftkommune som Nore og Uvdal, ser
han flere sider ved internasjonaliseringen av norsk kraft.
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Lauvtre gir lønn for strevet

Sagbladet
Store investeringer ligger bak
satsingene hos Plan-Bygg i
Vestfold. Men eieren Harald
Hansen har klokketro på
norsk lauvtre som råstoff,
og kan tilby kresne kunder
kvalitet.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg.
På min vei langs Sandebukta, en del
av Oslofjorden, er det lett å la blikket
gå mot sjøen og vanskelig å se for
seg et profesjonelt sagbruk i nærheten. Men etter å satt bilen i kurs
innover de første karrige åsene,
og kjørt videre et par kilometer
gjennom leiregrå daler, svinger
veien seg opp en bratt bakke og
inn på ei nokså typisk sagtomt. Et
stort arbeid er lagt ned i veien. En
ikke helt uskyldig bakke, bratt og
med sving på toppen, røper noe
av eierens bakgrunn, skal det vise
seg. Harald Hanssen hadde mange
års bakgrunn som entreprenør da
han fikk kjøpt gård med 100 dekar
beite og 700 dekar skog for 10 år
siden.

Ryddig sagtomt

Sagtomta ligger på et pukklagt område der saghus, åpne lagerbygg
og kontorbygg med tørke, høvel
og ferdiglager har sin plass.
- Det er noe rotete her nå. Det skulle
vært rydda, men vinteren gikk så
brått over til vår, sier Harald Hanssen
på den første runden på området.
For egen del er det snarere orden

OVERSIKT: Skikkelig merking hører
med, og gjør det lett å svare kunder på
spørsmål om hva som kan leveres.
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ASK: -- Jeg er spesielt glad i ask. Lauvtreslaget har flotte farver og mønstre, som
kommer ekstra godt fram i norsk tømmer. Vi sorterer ask i hvit, uten kjerneved,
og som farvet, slik denne stokken ser ut til å ha mye av, sier Harald Hansen.

som slår meg. Her er det ikke mye
å spore av reststokker, hon, gamle
paller eller annet rask.
- Mange av kundene er innom før
de bestemmer seg. Inntrykket de
får av sagbruket tror vi virker inn
på om de velger våre lauvtrepanel
eller golv. Jeg selger til alle, men
det er i stor grad byggmestere og
arkitekter som er de viktigste gruppene å ha kontakt med. Siden starten
i 2002 har jeg sett at det tar tid å
arbeide opp et marked for lauvtreproduktene. 2010 var det første
ordentlige driftsåret, med et tømmervolum på ca 1400 m3. Bortsett

fra et parti lerk vi kjøpte, var alt
dette lauvtømmer. Ask betyr mest
for oss, deretter følger eik, bjørk
og osp som de viktigste treslagene,
sier Harald Hanssen.

Glad for lokale kurs

I forholdet til Bygdesagforeningens
arbeid, har Plan-Bygg hatt deltakere
på kurs i høvling og i styrkesortering/
klassifisering.
- I den nybegynnerfasen vi har vært
inne i har dette vært svært lærerikt.
Jeg skulle gjerne vært med på for
eksempel siste årsmøte på Røros,
men må innse at reisetida teller en

Forum for norske bygdesager
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del. Kursene var til gjengjeld lette
å delta på, siden de ble holdt hos
Runar Bekkeseth i Holmestrand.
- Panel og golv av lauvtre er viktige
for oss, men vi driver faktisk svært
bredt. Eksempelvis høvler vi listverk
og leverer bjelkelag i bjørk. Vi begynner å få til svært gode golv, men
føler likevel ikke at vi kan spisse oss
for mye, sier han.

Entusiast for norsk lauvtre

Etter å ha gjort store investeringer
de fleste av åra siden starten, ser
Harald Hansen at det nå kan endre
seg. Noe gjeld har selskapet fortsatt,
men salgsinntekter og økende antall nye henvendelser gjør at plusstall i regnskapet er innen rekkevidde.
- Jeg har jo hele tida sett meg lei
på at ikke norsk lauvtømmer kunne
la seg bruke til noe fint! Og jeg har
vel nesten truet det inn i enkelte
salgssteder, for å la det bli sett og
verdsatt av kunder. Frittstående
byggevarefirmaer uten kjedetilknytning er noe av det jeg har brukt
mye tid på. Ellers har vi nå en del
arkitekter innom her på sagbruket,
og kan vise eksempler og diskutere
fram løsninger. Men mest betyr nok
henvendelsene fra nye kunder, som
får se fine paneler og gulv av norske
lauvtrær. Før påske deltok vi også
på messa Hytteliv på Lillestrøm. Det
var en positiv erfaring.
- Av andre produkter er vi nå eneste
norske leverandør til Jordan tannstikkere, de kjøper bjørkeemner
fra oss. En annen viktig samarbeidspartner er produsenten av Slottsgulv,
som kjøper mye askeplank av oss.

Maskiner

Fra saghuset med båndsag, blir
gjennomskåret, ukantet virke stablet
for lufttørking under tak. Derfra
går det med tid og stunder til produksjonshallen, vegg i vegg med
kontor og møterom. På ei dobbel
kantsag blir det kantet for å spare
plass i tørka. (Tørkinga er presentert
i annen artikkel av Sagbladet). Etter
tørking kan materialene tas til høvling, og i de fleste tilfeller blir det
også pusset. I reoler bak i lokalet
ligger nedtørket og plastpakket

SPONRENS: Etter gjennomskur på båndsag, passerer bordene en kost som fjerner
all flis. Ellers vil mugg i flislaget føre til farveskader etter tørking i friluft.

plank klar til å bli akkurat den
veggen, det golvet, eller den benkeplata som kundene ønsker seg.

Egen tømmerbil

En av satsingene Hansen la vekt på
fra starten, var å stille meg egen
tømmerbil for å sikre transporten
av tømmer.
- Dette gjorde at vi helt fra startfasen
fikk tak i nok tømmer. Å knytte seg
opp til returfrakt og bruk av biler
som kjører gran- og furutømmer
for fullt, fører for lett til at lauvtømmeret blir prioritert ned. Å
kunne vise til egen bil gjorde at
mange skogeiere valgte å sortere
ut lauvtømmer med skurkvalitet,
sier Harald Hansen.
- Men dette slo vel litt feil? En del
tømmer ble likevel ikke hentet?
- Du har rett i det, men jeg har betalt

www.sag.no

for tømmeret. Også Viken Skog,
som jeg i hovedsak kjøper fra, fikk
noe bry med dette. Sammen med
deres skogbruksledere har vi seinere
valgt å kjøpe fra et mindre distrikt
for å kunne følge opp skikkelig. Og
Viken Skog har i det hele tatt gjort
en kjempebra innsats for å skaffe
oss tømmer og finne ordninger,
sier Harald Hanssen.

Krok er kritisk

Norsk lauvtømmer er noe annet
enn spesialskjøttet virke fra kontinentet. Plan-Bygg har tatt noen
konsekvenser av dette.
- Vi bestemte oss for å kjøpe så mye
som mulig i en fast lengde på 3,1
meter. Det er en lengde som passer
for rotstokker som følger med i
vanlige skogsdrifter, uten at det
blir med så mye kvist. Det er
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viktigste for oss er likevel å unngå
krok. Derfor tillater vi maks 1% pilhøyde. Og vi har hele tida gått ut
med at stokker som ikke holder
kravene blir betalt som vedtømmer.
Også dette er med på å sikre skogeierens situasjon en del, og gjør at
de tør å legge ut virke til oss, sier
Harald Hanssen.
Han er ikke sein med å innrømme
at han er både bukken og havresekken rundt sine kjære lauvtrestokker. – Jeg står for innmålinga
sjøl, etter det reglementet jeg har
utarbeidet. Et slikt system er besparende for små kvantum av tømmer
slik det oftest er snakk om. På små
kvantum og et fåtall stokker blir
det dessuten nokså oversiktlig hva
som måles inn til skur- og til vedtømmer. Det er klart at dette handler
om tillit, men også at tida er moden
for å kutte administrasjonskostnader
rundt tømmerstokken. Dette ser en
også fra skogeiersida, fordi opplegget åpner en ekstra mulighet
for å levere.

DOBBELKANT: Laserlys gjør det raskt å rette inn bordet.

RAMMESAG

www.miljosaga.no - tlf. 45039404
• Maks saghøyde 350 mm x sagbredde 580 mm
• Rammebevegelse 330 pr. min
• Matehastighet 0,5 - 2,5 m pr. min.
• Sagblad 815 x 80 x 1,5 / 1,6 mm
• Valgfritt stealitt eller cromblad
• Maks 10 sagblad i rammen ved 350 mm
høyde, mindre høyde ﬂere sagblad
• Min. avstand for sagblad 13 mm
• Sagmotor 15 kW • Matemotor 0,75 kW
• Hydraulikkmotor 0,75 kW (PRP-58H)
• Automatisk sentralsmøring
• Min. stokklengde 1,8 m
• Total lengde 10 m • Vekt 3200 kg
• Ferdig sveist støpejern til betongfundament
• Skjærer både rundstokk og blokk,
20-30 m3 per skift

KUN
kr. 256.000

Øk kapasiteten på sagbruket ditt!
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Be om tilbud og katalog
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Sagbladet
Ikke før har Forsvarsbygg blitt
tildelt utmerkelsen Årets trebyggeri 2010, før Hedmark og
Oppland fylkeskommuner gir
nok en pris. De to fylkeskommunene kvitterer for at
det er utviklet nye teknikker
for å bygge i heltre, og at flere
heltreboliger i framtida kan
bygges på en effektiv måte.

Prisdryss til
forsvarets trebygg
Prosjektet med heltreboliger er et
utviklingsprosjekt i samarbeid med
bransjenettverk og Innovasjon
Norge. Stor grad av ferdiggjøring
fra industri gir lite avfall på byggeplassen, og reising av byggene i
store telt bidrar til stabilt, godt
arbeidsmiljø. Bygningene er også
solide og spennende. Sammen med
fleksible planløsninger og god

energiøkonomi, fylte bygningsmassen
flere av kriteriene fra juryen.
Strategi for skog- og tresektoren
i Hedmark og Oppland 2008-2011
har mål om å skape økt interesse,
entusiasme og positiv fremtidstro
innen skog- og tresektoren. Som et
tiltak ble Innlandets Trepris opprettet
av fylkestingene i Hedmark og
Oppland.

Tekst: Per Øyvind Berg.
- Det har vært mange forslag til
kandidater og det er gledelig å se
at det skjer mye innen treindustrien
i Innlandet, som er en av de viktigste
industriene i Norge. Vinneren av
Innlandets Trepris for 2011 har gjennom en ekstraordinær innsats bidratt
til å legge til rette for økt bruk av
tre. De har vært bevist på sin rolle
som forvalter av fellesskapets ressurser, og har hatt ønske om å bidra
til utvikling i samfunnet, sa fylkesordfører Audun Tron under prisoverrekkelsen.
- Prisvinneren har vist at heltreboliger
er en god og rasjonell måte å bygge
hus på. Dette kan bidra til at flere
heltreboliger bygges, sa han.

PRISET TO GANGER: Effektive byggemnåter, spennende boliger og lite avfall under
oppføring er noe av grunnen til at Forsvarsbygg får Innlandets Trepris 2011. (Foto:
Tine Poppe)

Rundbuehaller

i stål med bredder
8, 10, 12, 14 & 16 m

Priseksempler:
8x15 m. kr. 85.800,10x21 m. kr. 137.500,14x18 m. kr. 171.600,Prisene er uten treverk og frakt.
Vi har også flyttbar hall på 5x6 m.
som kan forlenges.

Tlf. 62 49 39 80 / 915 36 899
post@futurehaller.no
www.futurehaller.no

Future

Rundbuehaller Norge DA

www.sag.no

Postboks 28
3107 SEM
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Helt rå på tørketid

Sagbladet
Erfaringene med press-vakuumtørke er gode hos Plan-Bygg
i Sande i Vestfold. Golvbord
av ask, eik eller bjørk lar seg
tørke ned på under ei uke
uten sprekker eller vridning.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Fra en bakgrunn som entreprenør
har Harald Hansen på få år bygd
seg en helt ny sagtomt og tilhørende bygninger. I dette anlegget
har han hele tida hatt som mål å
få fram gode produkter av norske
lauvtrær.
- Vi ser mer og mer interesse for
panel og golv av lauvtrær hos sluttkunder og arkitekter. Men vi så tidlig at vi måtte vekk fra den gamle
måten å drive sagbruk på der trelasten var prisgitt sesongens og værgudenes vekslende tørkemuligheter,
sier Harald Hansen.

SJELDENT UTSTYR: Pressvakuumtørker er lite brukt i nordisk trebehandling.

For tre år siden valgte bedriften
å kjøpe ei tørke av press-vakuumtypen. I følge leverandøren er det
neppe mer enn et par slike tørker
i bruk på sagbruk i Norge. Og fra
besøket hos Plan-Bygg velger
Sagbladet å se spesielt på denne
tørka.

Aluminiumsplater og varme

Tørka som Harald Hansen viser
fram sammen med Willy Wahl
fra den norske leverandøren, er
nokså anonym på sin plass i den
ene produksjonshallen. Men bak
de hvitlakkerte stålveggene går
tørkinga unna.

KUNDEFOKUS: - Norsk lauvtre vinner nye kunder. Det kan ta tid å jobbe inn hvert
enkelt salg og levering, men når bestemmelsen er tatt er det ofte viktig å kunne
følge opp med rask levering, sier Harald Hansen, her foran en prøvevegg med
blant annet panel av bjørk.
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- Det spesielle med denne metoden
sammenliknet med konvensjonelle
tørker eller kondensasjonstørker,
er at det ikke er lufttilgang rundt
trelasten, og at den hele tida er
under press, sier Willy Wahl. Her
ligger trelasten mellom aluminiumsplater, fylt med oppvarmet vann,
som leder varme direkte til treverket.
Øverst ligger ei gummiplate, og når
lufta suges ut av tørka blir det et
press på ca 10 tonn pr. m2. Presset
er konstant under tørketida, og gjør
at trelasta ikke vrir seg. Vannet som

Forum for norske bygdesager
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tar veien ut av trevirke, pumpes ut
via vakuumpumpa, forklarer han.

Varmer trinnvis

Tørkemetoden bygger på at vannet
settes i bevegelse, og trekkes ut
av treverket med oppvarmingen.
– Det oppstår en fuktighetsvandring
fra midten av trevirket til overflata.
Tre følere registrerer vanninnholdet
og justerer trinnene i tørkeprosessen,
slik at temperaturen ikke økes for
fort, sier Willy Wahl. Etter hans råd
ble det til at Hansen så nærmere
på denne tørketypen, mye på grunn
av at sagbruket ønsket å satse på
lauvtrær. Resultatene som Plan-Bygg
kan vise til etter nesten tre års
kontinuerlig drift av tørka, er gode.
Fra rå trelast i 33 mm tjukkelse har
en tørka ned til 7-8 % fuktighet.
Med disse forutsetningene har en
oppnådd gjennomsnittlige tørketider på 8-10 døgn for eik, 4-4,5
døgn for ask og 2,5-3 døgn for bjørk.

Utnytter plass

- Etter tørking er trelasta praktisk
talt uten sprekker og like rett. I

praksis legger vi sjelden opp til å
tørke ned helt rått virke, men etter
å ha lufttørket gjennomskårne
ukanta bord, ettertørker vi til ønsket
fuktinnhold før sluttbehandling
og levering. Tradisjonell tørking i
friluft gir oftest noe sprekker og
andre tørkeskader av blåved eller
muggsopp. I slik tørking kommer
en heller ikke lenger ned en til 1617 % fuktighet. Dette gjør at vi er
helt avhengige av kunstig tørking
for å produsere paneler og golv.
- Før vi laster inn i tørka, kanter vi
inn trelasta før å utnytte plassen
best mulig. Vi legger også vekt på
å ha mest mulig jevn tjukkelse på
materialene. Det gir best press
under tørketida. Vår tørke tar ca
4m3 trelast, avhengig av dimensjon.
Vi har fått bygd tørka så den tar
2 lengder plank i 3,1 meter, som
er vår standardlengde, sier Harald
Hansen.

Inn og ut

Pressvakuumtørker har vært mye
brukt i USA, og er regnet som aktuelle for mindre trelastmengder,

slik tilfellet også er hos Plan-Bygg.
Dermed passer tørkene godt til
verdifulle treslag, som foredles i
mindre skala og trenger lang tid
i vanlige tørker. Eik er et typisk
eksempel dette.
- En person bruker 1,5 til 2 timer på
å laste inn materialer i tørka, og
kan tømme den på ca. 50 minutter.
Håndteringstida kan være et ankepunkt mot denne typen tørke. Men
for våre paneler, golv og emner av
norsk lauvtre er kvaliteten viktigst,
og vi ønsker uansett ikke å konkurrere på prisnivået for importert
trelast. Vi ønsker å tilby norske lauvtreprodukter med de egenskapene
dette har. I denne sammenhengen
ser vi stor verdi av å kunne tilby
tørt trevirke raskt og uten skader.
Men ideelt sett kunne jeg i dag
ønske ei ekstra tørke med kapasitet
for 10-15 m3 og mulighet til å laste
inn og ut maskinelt, sier Harald
Hansen.

Energibruk

Etter en vinter der energiprisene
strammer seg kraftigere opp enn
noensinne, er det naturlig for
Sagbladet å spørre både leverandøren Inmark og Harald Hansen om
de kan tallfeste energiforbruket:
- Eksakte tall for dette blir fort misvisende. Det er flere forutsetninger
å legge til grunn, og de vil variere
mye i praksis. Temperaturen på
virket som legges inn, temperatur
der tørka står, treslag og dimensjon
påvirker resultatet. Det nærmeste
svaret jeg kan gi, er at ei slik tørke
plasserer seg mellom ei konvensjonell tørke og ei kondensasjonstørke,
sier Willy Wahl.
Erfaringer hos Plan-Bygg denne
vinteren støtter i hvert fall at forhold i, og rundt tørka, har mye å si
for effekten:

DOKUMENTASJON: -- Tørkeskjemaene fra produsenten er greie som maler, men
vi har justert dem for norske forhold, sier Harald Hansen.

www.sag.no

- I vinter så vi at hallen med tørka
holdt seg med grei arbeidstemperatur for å drive kanting og høvling
selv om det var 20 minusgrader ute,
sier Harald Hansen.
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Skogsmesser i Sverige

Sagbladet
To større messer for skogbruk
arrangeres i mai og juni.
Elmia arrangeres i Jönköping
i 26. – 28. mai og Skogsnolia
ved Umeå 16.-18. juni. Dermed finnes det klare reisemål
for mange nordmenn med
skogs-og treinteresse på
forsommeren.
Tekst: Per Øyvind Berg.
Elmia er som vanlig rettet mot et
bredt spekter av skogbrukere, ikke
minst entreprenørbransjen. Det er
i år ei noe mindre messe lagt opp
for de nordiske land. Men vanligvis
trekker disse messene også en del
utstillere og besøkende fra resten av
Nord-Europa, Russland og Baltikum.
Et spesielt seminar er lagt opp for
bioenergi i sagnæringen. Det er
lagt opp som et dagsseminar på
Elmias Kongresshus i Jönköping.
Det retter seg mot alle som har hånd
om biprodukter fra skog eller treindustri, og som kan utnytte dette
til bioenergi. Seminarene tar blant
annet for seg målemetoder for
biobrensel, hvordan virkeskjøpere
vurderer energivirke og trender i
biobrenselsektoren. Programmet

randør av
kiner !

Skogsnolia har markert seg som ei viktig messe, og legger vekt på at produsentene
av skogsmaskiner får vise dem i bruk. Arrangøren lover en svært god deltakelse
fra maskinbransjen. (Foto: Skogsnolia)

er lagt ut på Elmias hjemmesider.
Der kan en også melde seg på til
seminarene, helst før 10. mai. Messa
har ellers en egen tremonter, der
Småsågarnas Riksförbund er sentral
for utstilling av mangfoldig trebruk.

Ledende leverandør av

Ledende
leverandør av
sagbruksmaskiner
! sagbruksmaskiner!

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

. 62821550
s.no
s.no

av

Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

Vi omtanner med stellite og HM alle typer sirkelsagblader,
samt strekker bladene til den hastighet som spindelen på
din sag har. Selger nye sagblader av de fleste typer. Spesiellt
er våre innsveisede stellite-tenner svært gode. Vi har en
Telf. 62821555 Fax. 62821550
gunstig fraktordning, gode kunder og referanser over hele
e-post: info@se-saws.no
Norge.
www.se-saws.no
RING OSS PÅ TELEFON 32 74 62 12 MOB. 454 41 771 FOR EN PRAT!
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Nolia – litt lenger nord

Skogsnolia i Umeå har gjennom et
par tidligere utstillinger funnet sin
plass ved siden av den mer kjente
Elmia. Med plassering i Hörnefors,
noe sør for Umeå, trekker den i
stor grad besøkende fra NordSverige. Messen har et bredt spekter
av aktuelle produkter og tjenester
for skogbruket.
Ledende leverandør av

sagbruksmaskiner !

Også i dette messearrangementet
deltar Småsågarna med egen stand
for lokale treprodukter. Forholdsvis
store områder skog er lagt ut til
demonstrasjon for skogsmaskiner.
I følge arrangøren har vedtaket om
å vente 4 år til neste messe fått
maskinbransjen til å mønstre et
stort utvalg nyheter.
Telf. 62821555 Fax. 62821550

e-post:fra
info@se-saws.no
Skogbrukere
Trøndelagsfylkene
www.se-saws.no
og Nord- Norge
har vært de mest
typiske for besøkende fra vårt land.
Prosjekt Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket arrangerer i år
fagtur til Skogsnolia, med buss fra
Salten og fra Helgeland. Kontakt
kan skje til Fylkesmannen i Nordland.
Påmeldingsfrist er 20. mai.

Forum for norske bygdesager

Annonser

www.sag.no

917 26 975

www.sag.no
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Skogreisingsdistrikt
med stor verdiskaping

Sagbladet
Ein fersk rapport fra Skog
og landskap syner gode tal
for granplanting i kystskog.
Eit område på nær 3 000 dekar
vil i år 2040 ha eit ståande
volum på 185 000 m3 tømmer.

er gran og 10% lauv/furu. I gjennomsnitt står det i dag nærmare 28 m3
per dekar.

Ung skog, lite skader

Sommaren 2010 gjennomførte Skog
og landskap ein ekstensiv skogtakst
i delar av Åfetdalen i Feios. Dalføret,
som ligg i Vik kommune, Sogn og
Fjordane, vart gjenstand for omfattande skogreising med vanleg
gran i perioden 1960-1985. Feios
er valt ut som eit av fire feltprosjekt
i ”Frå ti til ein”, eit eigedomsoverbyggjande samarbeid for private,
personlege skogeigarar i kystskogbruket.

Granskogen er enno relativt ung,
hovudtyngda av bestanda er mellom
30 og 40 år i brysthøgde. Plantefelta
med gran har så langt hatt ei utvikling i godt samsvar med produksjonstabellane for gran i landsdelen, og skadefrekvensen er liten.
Hjortegnag var viktigaste skade,
elles brekk frå vind eller snø og
sidetrykk frå lauvtre for skadeandelen. Det var ikkje tynna i nokon
av flatene som vart taksert. Sjølvtynning for framskriving av veksten
i skogen vart sett til 0,8% pr. år. Til
samanlikning var sjølvtynningsprosenten 0,45 i ei undersøking for
granskog på Vestlandet i 2002.

Totalarealet for takstområdet var
på 3086 dekar, og 2973 dekar var
produktiv skog. Det ståande bruttovolumet i dag er i overkant av
82 000 m3, kor 90% av volumet

I løpet av dei neste 30 åra vil hogst
av dei eldste og mest voksterlege
bestanda vere aktuelt. Framskrivingar
som er gjennomført, viser at det
ståande volumet i 2040 vil vere på

Tekst: Per Øyvind Berg.

om lag 185 000 m3. I plantefelta
med gran ventar ein eit gjennomsnitt
på om lag 70 m3 per dekar. Med ein
føresetnad om 150 kr i rotnetto per
kubikkmeter er førstehandsverdien
av tømmeret (slakteverdien) om
lag 27,75 mill. kroner.

Stor tømmermengd

Ei drøfting i rapporten frå Skog og
landskap peiker på at måla for skogreising har endra seg frå starten til
i dag. Helst skulle ein ha haustingsvyrke å ta ut av skogen jamnt for
alle år. Men berre eit fåtal eigedomar har bygd opp kulturskog
over lang tid der alle aldersklasser
er til stades. Dette er situasjonen
også i Åfetdalen. Jamn alder på
skogen kan gje store tømmermengder å handtere på same tid. For
vegbyggjing og investeringar kan
det vere ein føremon for mange av
eigarane, om ein greier å samordne
hogst og få rasjonelle driftsopplegg.

GRAN: Verdiane frå skogsreisingstida vert store. Det set
krav til å planleggje vegbygging, hogst og samordning av
eigarane. (Illustrasjonsfoto)
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Annonse

www.sag.no

Norsk Bygdesagforening tilbyr alle sine medlemmar
ei svært gunstig rådgjevingsteneste
Vi tilbyr dykk å få besøk av ein rådgjevar ein
dag for å gå gjennom drift, investesteringar,
logistikk, tomtespørsmål, søknader m.m.
Bakgrunnen for ordninga er at vi stadig får
faglege spørsmål til foreininga som er vanskeleg
å svare på gjennom ei telefonsamtale. Mange av
våre medlemmar er små bedrifter med lite tid og
ressursar til å finne tak i all faginformasjon på
eiga hand.

ein rådgjevar til å å diskutere vidare utvikling av
bedrifta med.
Ta kontakT med Norsk Bygdesagforening,
Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal.
Tlf.: 57 87 66 60 el. 918 86 113 for meir
informasjon.

Det er difor med glede vi kan tilby denne rådgjevingstenesta, der de får høve til å få på plass

www.sag.no
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Gode idéer kan bli virkelighet!

Prøv oss når det gjelder

LOGOSOL LM Pro

fra 62.500,RAMMESAG LÅKS 300/500
15-20 sagblad som produserer opptil
3 kubikkmeter saget virke i timen.
Rett sagsnitt med en
ekstrem fin overflate.

fra 169.000,EDSBYHUGGEN

Innmating: 250x250 mm.
Hydraulisk drift. Kjøres med
traktor på 50-120 hk.
Kraftoverføringsaksling
og turtallsvakt er inkludert.

kr. 93.000,-

EKS. MVA. OG FRAKT

VESTVIK REKLAME AS

Ny standard gårdssagbruk.
Sager opptil 80 cm i
diameter. Klassens
kraftigste sag. Hjul og
støtteben er ekstrautstyr.

• 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

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

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

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

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

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

Forum for norske bygdesager

Sagskratten
Skrattekroken i Sagbladet er i beit for
vanlege historier i denne utgåva. I staden
tek vi med eit lyrisk innslag, om eit uvanleg kjæledyr. Nok ein gong er det Svein
Kleivane, Bygland i Setesdal som har
skrive til oss.
Min firbeinte ven

Eg vil skrive ei lita vise
om den firbeinte venen til Svein.
Han står der så trufast i kråa,
brunsvart på fire bein.
Han er roleg, og treng ikkje bindast.
Han er enkel med drikke og kost.
Berre sjeldan han klynkar og klagar,
klar for innsats, og alltid på post.
Han er lettvinn med hårstell og røyting.
Aldri skvaldring og gjallande los.
Kjem eg trøytt ifrå sagbruk og brøyting,
står han ventande, stilt, på ein kos.
Eg ynskjer at alle eg møter
må bli glad i ein ven som han.
Og dersom du ikkje har det:
“Gå og skaff deg ein god divan”.
Svein Kleivane.

www.sag.no
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Bransjenytt
Setter sitka på
dagsorden

Det er svært sjelden en ser så stabile
prisnivåer i oversikten.

Nordlandsskogbrukere tar tak i
muligheter og egenskaper for sitkaog lutzgran, og arrangerer Sitkadagene i juni. Mer kunnskap og
bedre verdiskaping er blant målet
for arrangementet.

For omtrent 1 år siden gikk tidsskriftet over til å sammenlikne pris
på sagtømmeret med hvordan et
skogsbestand vanligvis fordeler seg
på diameter og lengder. l praksis
gir dette skogeier et riktigere bilde
av prisnivåene som tilbys fra hvert
enkelt sagbruk.

Det er prosjektet Økt verdiskaping
i Nordlandsskogbruket som sammen
med Nordland skogselskap og
Alstadhaug kommune legger program for 23. og 24 juni. Her blir det
befaringer, foredrag og mulighet
for å utveksle erfaringer om et av
Norges viktigste utenlandske treslag.
Temaene dekker et bredt spekter,
men for Sagbladets lesere vil vi
trekkes fram skjøtsel, virkesegenskaper, bruksområder, verdiskapingsmulighet og virkeslogistikk. Fullstendig program vil bli ferdig i løpet
av mai. Påmelding til FMLA Nordland.
Deltakelsen er begrenset til ca 50
personer. Mer info finnes på FMLA
Nordlands hjemmeside.

Svensk trevareeksport tar toget
Annet hver togvogn som går over
Øresundsbrua til Danmark og
kontinentet med eksportvarer, er
lastet med produkter fra svensk
skogsindustri. Skogsindustrien aleine
eksporterer 80% av sin produksjon.
Jernbanen er en viktig del av industrien. Sviktende vedlikehold og
lav investering vil raskt skape problemer for hele industrien, melder
Skogsindustrierna.

Svart i Sverige
Tidsskriftet Skogen har i hver utgave
en prisoversikt på sagtømmer og
massevirke for en rekke kjøpere
i det svenske tømmermarkedet. I
oversikten merkes prissenkninger
med rødt, økning i pris med grønt
og uendrete priser med svarte tall.
Etter en vinter der hovedtrekkene
har vært gradvise reduksjoner i sagtømmerpriser og en del med økninger i massevirkepriser, viste aprilutgaven av Skogen bare svarte tall.
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Bare gran på
Haslestad
Haslestad Bruk, Hof I Vestfold, er
etter oppkjøpet av Bergene Holm
sist vinter blitt et sagbruk med bare
gran. Tidligere stod furu for ca 20%
av tømmerforbruket. Denne andelen
furutømmer vil bli foredlet ved
Bergene Holms anlegg i Larvik. - Vi
er i begynnelsen av å integrere oss
i Bergene Holm-konsernet, som
overtok aksjeposter i februar. Neste
trinn blir en fusjonering i mai, der
vi skifter navn til Bergene Holm
Haslestad, sier administrerende direktør Knut Ringvold ved Haslestad
Bruk. Å gå over til bare å skjære
gran er den klart viktigste endringen.
Fra før salget til Bergen Holm var
bygging av to nye kanaltørker satt
i gang. Noe oppdatering på høvleriog sorteringslinjer er planlagt. Antall
ansatte vil som før være ca 50 personer. Innkjøpsdistriktet kan bli
endret noe for å dekke opp det
tidligere furukvantumet med gran.
- Produksjonen vil rette seg noe
mer mot ferdighus og takstoler,
og ha en eksportandel som før, ca
30%. Om det er muligheter i marked
og inntjening, vil vi øke totalproduksjonen, uttaler han til Sagbladet.

Moelven tapte i første
kvartal
En kombinasjon av normal lavsesong, og et misforhold mellom
råvarekostnader og ferdigvarepriser
for viktige produkter, bidro til at
Moelven tapte NOK 27 millioner
i årets første kvartal, heter det på
selskapets hjemmesider. Det betyr
at resultatet er NOK 49 millioner

svakere enn i samme periode i 2010.
- Starten på året ble like vanskelig
som vi hadde forutsatt, og resultatet
er ikke tilfredsstillende. Det er
imidlertid klare tegn til bedring,
både av sesongmessige og konjunkturelle årsaker. Derfor regner vi
med å være tilbake med et positivt
resultat når andre kvartal er omme,
sier konsernsjef Hans Rindal i
Moelven Industrier ASA Rindal.
Selskapet hadde økning i driftsinntekter, og forklarer dette hovedsakelig med økt aktivitetsnivå i det
svenske markedet for byggmoduler
og oppkjøpene av Sør-Tre Bruk AS,
Granvin Bruk AS og Eco Timber AS,
som ble gjennomført i fjor. Selv om
aktivitetsnivået har økt, preges
resultatet for sagbrukene av lave
priser på industritre internasjonalt.

Ivrer for skogsveg
i Aust-Agder:
Aust-Agder fikk tildelt 3,6 mill. kr
i tilskuddsmidler til skogsveibygging
for 2011. Hele bevilgningen for
2011 er alt disponert. Ved den første
fristen 1. februar var det kommet
inn nye søknader med en samlet
investering på 7,1 mill. kr. I tillegg
var det et etterslep av søknader
fra 2010 på 3,9 mill. kr. -- Dette gir
større press på bevilgningen og
lengre ventetid på tilskudd enn vi
har vært vant med de siste ti årene,
heter det på Fylkesmannens hjemmeside. De fleste søknadene gjelder
ombygging av eldre skogsbilveier.
Dette er veier som er stengt, eller
står i fare for å bli stengt for tømmertransport.

Hjorten tar knekken
på grana i Meldal
Vinterbestanden av hjort har økt
mye de siste vintrene i Meldal i
Sør-Trøndelag Nå gjør den lokalt
ubotelig skade på granskogen.
Hjortens skader på skog er heller
ikke nytt, men har i stor grad vært
knyttet til granskog på Vestlandet.
Hjorten skader granplantinger
gjennom barkskrelling. Stammesårene stopper næringstilgang og
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Bransjenytt
er inngang for råtesopp. Enkelte
steder er nær alle stammene skadet
og det kan være aktuelt å foreta
hogst for å plante ny skog. Verst
utsatt er skog i sin største tilvekstfase. Verdiberegninger som kommunen har gjort, viser et betydelig
økonomisk tap, der skogskadene
utgjør mer enn 10 ganger verdien
av hjorten.
Hjort trekker nå inn fra østlige
deler av fylket der den har sitt
sommeropphold. Merkeprosjekt
i 17 kommuner i Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal antyder et slikt
trekkmønster, skriver FMLA SørTrøndelag på sin hjemmeside.

Svak optimisme
fra svenske
småhusbyggere
En prognose for 2011 viser nå et
anslag på at 7 500 småhus vil bli
påbegynt i år. Resultatet for 2009
var til sammenlikning 6 000 hus.
Dermed er det optimisme å spore
i den svenske bransjeforeningen
for denne typen bygninger. Likevel
registrerer en at det går seinere enn
ventet med gjenhentingen til ca
14 000 hus årlig som var nivået for
noen år siden. Det er siste utgave
av Skog&Sag, som melder dette.
Bladet gis ut av sammenslutningen
Såg i Syd, som organiserer sagbruk
i hele Sør-Sverige.
Av mer generelle trekk peker organisasjonen på en historisk sterk
svensk krone, som gjør det vanskeligere i eksportmarkedene, særlig
mot konkurranse fra Finland og
de baltiske landene. Usikkerhet om
eksport til land i Nord-Afrika, og
mulige forventninger til prisnedgang
fra europeiske kjøpere i Middelhavslandene preger også stemningen
hos svenske sagbruk. På den positive
siden er at lagrene av trelast innenlands er holdt nede. Heller ikke
kjøpere på kontinentet skal ha særlig
mye på sine lagre. Dessuten går
svensk verksteder godt, noe som
betyr mye for trelastavsetning til
emballasje.

Tre i medvind for
møbler
Stockholm Furniture Fair er den
største møteplassen for nordisk
design av møbler. Tre, og spesielt
lauvtrematerialer, stod klart fram
som et vinnende materiale i årets
messe.
Etter noen år med mye stål, laminat
og glass har tre i mange varianter
kommet sterkt tilbake. Enten som
heltre, finert eller formpresset, eller
kombinert med plast og metall.
I over 60 år har møbelmessen vært
viktig for nordiske designere. Danske
Helle Damkjær er en verdenskjent
designer som i år viste sin stol og
fotkrakk formet i et japansk treslag.
Hun former ofte møbler i leire først,
for så å overføre det til tre. Det
svenske tidsskriftet Skogen melder
at flere møbelfabrikker og tømmerkjøpere mangler svensk bjørk av god
kvalitet. Import fra Finland, Russland
og de baltiske landene dekker noe
av mangelen. Av andre treslag er eik,
kirsebær, ask, bøk, lønn og mahogny
med i den lauvtredominerte møbeltrenden. Svensk møbelindustri øker
sin eksport, og har Norge, Danmark
og Tyskland som viktigste markeder
melder Skogen.

Fagskuletilbod i bioenergi frå hausten 2012
Eit fagskuletilbod innan bioenergi
er no under utvikling på Strand
vidaregåande skule i Rogaland. Det
yrkesretta utdanningstilbodet
byggjer på vidaregåande opplæring
og skal gi kunnskap som kan tas i
bruk i arbeidslivet utan ytterlegare
opplæring.
Trongen for energi auker og det
er viktig at framtidig etterspurnad
blir dekka av meir miljøvenleg
energi. Landbruket sine ressursar
frå skog, husdyrgjødsel og anna
organisk avfall representerer store
potensialer innan produksjon av
fornybar energi. Energiressursane
og etablering og drift av grøne
energianlegg er det fagskuletilbodet
i bioenergi skal gi svar på. Utviklingsarbeidet skal resultere i ein kompetanseeining for bioenergi på fagskulenivå frå hausten 2012. Meir
informasjon om satsinga (inklusiv
prosjektplan) finn ein på nettsidene
til Sauda vidaregåande skule under
KER Prosjektet. Tiltaket blir finansiert av Rogaland fylkeskommune,
Ryfylkefondet og Fylkesmannen i
Rogaland.

Kondensasjonskammer.
Lite tørkekammer med El Bjørn aggregat. Montert i en 20 fots container
med enkelt system for inn- og utmating av pakken. Tørke kan romme ca
5 m3 last. Den er koblet for 3x400V 50 hz, men passende trafo for å kjøre
på 3x230V 50 hz kan følge med.
Pris levert 1667 Rolvsøy, kr 75.000 + mva,
pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse.

Kontakt Rolvsøy Limtre ved Tor Møller
mobil 918 80 083 eller fast telefon 69 35 26 44

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

www.sag.no

www.teroteknisk.no
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Kutterspon
Tollen tente på treverk
Ikke nok med at gitarbyggeren
måtte betale 400 Euro (ca 4 000
kroner) i moms og tollavgifter på
spesialvirket han importerte. Men
siden han ikke kunne vise dokumentasjon på at trebitene var fri for
skadeinsekter, bestemte det svenske
tollvesenet seg for å brenne dem
opp. Etter å ha kjøpt og importert
trelast en rekke ganger for å bygge
egne gitarer og gitarforsterkere,
gikk det denne gangen dårlig for
Ålänningen Julius Jansson. Det gjaldt
et lite parti planker fra et firma i
California som har spesialisert seg
på høykvalitetsvirke til dette formålet. Men pakka stoppet i Tollen
fordi det ikke lå ved noe sunnhetssertifikat. Og vel er det varmt i
California, men altså enda varmere
i den svenske tollen, i følge nyhetssaken fra avisen Nye Åland som er
gjengitt på www.atl.se

ringer, og øke bevisstheten av byens
særpreg, kvaliteten tre har som
byggemateriale og betydningen
tre har for miljø.
Kilde: TreFokus/Prospekt fra
Trondheim kommune.

50 kvinner i nettverk
for bygningsvern
En sammenslutning av om lag 50
kvinner fra 11 kommuner utgjør
nettverket for kvinnelig bygningsvern. Åse Gjefle på gården Gårder
i Nordre Land er en av deltakerne
som var med i innslaget som NRK
Østnytt presenterte. – Vi ser ofte
andre løsninger der kara vil rive og
bygge nytt, er en av uttalelsene
som faller i innslaget. Temakvelder
og samlinger er noen av aktivitetene
som hører hjemme i nettverket
Kjærringråd.

Moderne treby - videre- 16 m tretårn i Seljord
føring i Trondheim
Etter at de siste delene av finansiRett før påske vedtok formannskapet
i Trondheim å videreføre utviklingen
av Trondheim som moderne treby.
Vedtaket bygger på satsinger i
samme retning gjennom vedtak i
2000 og 2006. TREbyentrondheim
har som prosjektmål å videreutvikle
trehusbebyggelse i Trodnheimsregionen. I et tiårsperspektiv skal
det settes i gang ulike forbildeprosjekter i tre. Her skal det høre med
både utviklingsprosjekter, byggeprosjekter, reparasjoner av eldre
hus, utsmykninger og kunstinstallasjoner. De ulike delene skal vises
fram gjennom blant annet byvand-

ering kom på plass, ble det vedtak
i Seljord kommune om å bygge et
utkikkstårn ved Seljordsvatnet.
Tårnet er en del av det fireårige
prosjektet Seljord og sogene. Dette
er eit fenomenalt prosjekt, og me
trur dette blir eit fyrtårn og eit
stoppepunkt i Telemark. Tårnet
vil danne grunnlag for turisme og
interesse for Seljord, heter det i en
av uttalelsene som er gjengitt i
Vest-Telemark Blad. Alle materialer
er ikke endelig bestemt, men kebony
vil brukt i mye av konstruksjonen,
får Sagbladet opplyst fra Seljord
kommune.

Byggeskikkpris
i Nord-Trøndelag
Miljø- og kulturlandskapsgruppa
i Nord-Trøndelag har bestemt at
det i 2011 skal deles ut en pris for
bevaring av bygninger og ivaretaking av byggeskikken i landbruket.
Gårdstun og landbruksbygninger
er en viktig del av kulturarven vår
og bidrar til lokal og regional identitet. Som del av kulturlandskapet
er denne bygningsmassen et viktig
fellesgode for samfunnet. Men for
den enkelte bruker eller eier kan
det være ei utfordring å vedlikeholde husene. I Nord-Trøndelag vil
en synliggjøre innsatsen som blir
gjort, og vil derfor dele ut en pris
på 10 000 kroner og diplom til den
som kåres som vinner.
Kilde: FMLA Nord-Trøndelag.

Skogfaglig undring
Skogsskjøtselsjefen i svenske Sødra
Skog, ser med undring på den lave
aktiviteten norske skogeiere har
for å følge opp skogen. I et intervju
og en oversikt i siste utgave av Norsk
Skogbruk er han blant annet skeptisk til at selskapets massefabrikk
Folla er sterkt avhengig av importert
virke, mens det står uutnyttede
ressurser i skogene i distriktet rundt.
Norsk innsats på blant annet planting, ungskogpleie og tynning er
framstilt i forhold til svensk innsats.
Her går det fram at mens norsk
skogareal, stående kubikkmasse
og tilvekst utgjør 26-33 % av det
svenske, er norske tall for henholdsvis
planting og ungskogpleie bare 5,5
og 8 % av svensk areal med samme
tiltak.

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !
Stridsbergs Norge A/S, Stensrudvn. 3, 2335 Stange

Trenger du nytt sagblad - Vi har sagblad i de fleste størrelser
på lager! Trenger du sliping av sagblad. Vi sliper alle typer!
Kontakt oss: Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17 e-mail: stridsbergs.norge@c2i.net
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Telf. 62821555 Fax. 62821550

Bygdesagenes leverandørguide

Stridsberg Norge AS, Stensrudveien 3,
2335 Stange
Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17

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
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Lieds Verktøy
�
���������AS
Gunnestadveien 6, 3140 Borgheim
Tlf.: 33 38 20 00 - Mob.: 900 82 044

Tlf. 450 39 404 • www.miljosaga.no

Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
���������������������
Tlf.: 70 17 28 00 Fax:
70 17 28 01
www.lieds.no ����������������
e-post: post@lieds.no
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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 !

www.sag.no
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal

SUPERSAGBLAD
for tøff saging
Stellitt eller hardmetall

Super frost med patentert tann.
Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt.
Like enkelt å slipe som et standardblad.
NB! Vi leverer også lavenergi sagblad!
For bekymringsfri saging og høvling:

Ring 4548 3333
Postboks 44, 2261 Kirkenær
E-post: sliping@online.no • www.fhverktoy.no

SLIPEVERKSTED

