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Kutterspon
Kjempelager for
trepellets i Fredriksstad
Et 4.500 kvadratmeter stort importlager er i ferd med å ta form på
Øra, etter at Borg havn har sikret
en langsiktig avtale med Hafslundkonsernet. Lageret skal etter
planen stå klart 1. november.
– I første omgang bygges lageret
for 16.000 tonn pellets, men på sikt
skal det kunne utvides til å romme
hele 30.000 tonn, forteller havnedirektør Tore Lundestad. Den
norske produksjonen av pellets var
i 2010 på 45.100 tonn. I tillegg ble
det importert 14.000 tonn.
– Pelletsen vil komme med skip
fra ulike kanter av Europa til Borg
havn. Vårt nybygg vil fungere som
et importlager, før trailere tar det
videre til Hafslunds fyringsanlegg
for fjernvarme på Haraldsrud
i Oslo, sier havnedirektøren til
Fredriksstad Blad.

Fjellskogen må ikke bli så tett at reinens beitemuligheter ødelegges, mener
Svenske Samers Riksforbund.

Svenske samer vil
forby contortafuru
Svenske Samers Riksforbund ønsker
mer hensyn til reinnæringen i en
nylig framlagt erklæring.
Et forbud mot contorta
og gjødsling vekker størst
oppmerksomhet i svensk skogbruk.
Det kan gi et tap på opptil 300
000 kubikkmeter tømmer og en
foredlingsverdi på nærmere 130
millioner kroner. Reinnæringen vil
også ha mindre markberedning,
mer naturlig foryngelse, hardere
avstandsregulering og tynning og
lengre omløpstider. Forbudet mot
contorta er ønsket fordi denne
skogen er så ugjennomtrengelig at
reinen ikke får beitet der.
Studier fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ligger bak noen
av tiltakene. Samarbeidet mellom
reinnæringen og skogbruket
fungerer bra de fleste steder, og
viljen til å komme til enighet har
blitt bedre, erfarer SLU. Kilde: ATL
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Tørr ved i tørketårn

Mer til skogsflis

To danske studenter har sett på
hvordan ved kan tørkes ned fra
et fuktighetsnivå på 25-30% til
mellom 15 og 18%. De har dekket
over ved levert på paller med
svarte plasthetter. Bak den svarte
plasten får lufta raskt en betydelig
høyere temperatur når sola er
framme. En vifte i toppen av pallehetta sørger for effektiv ventilasjon
og jevn tørk, og en vekt registrerer
tørkeforløpet.
Kommentarer mangler ikke på
nettstedet til Ingeniøren.
- Ungdommelig dumhet. Det finnes
ikke maken til internett for å gi
spalteplass til studerende og deres
semesteroppgaver, uansett hvor
lite dokumentert og vanvittige de
måtte være. Jeg tør vedde en kasse
øl på at ingen av disse to studenter
noen gang, har fyrt i en vedovn,
heter det i en av dem.

I begynnelsen av juli gjorde Statens
Landbruksforvaltning (SLF) klart
at det var funnet rom for å utvide
ordningen med tilskudd til energiflis med 10 millioner kroner ekstra.
Ordningen skal gi drift-stilskudd
til uttak av skogsråstoff til
flisproduksjon. Etterspørselen etter
tilskuddet er stor. Tanken er at
ordningen skal bidra til etablering
av både varmesentraler og et
profesjonelt driftsapparat. Det blir
dermed ingen endring i satsene
for 2012, slik det var varslet, og
det kan søkes på vanlig måte,
etter samme tilskuddssatser som
i første del av 2012. SLF vil ha
tett oppfølging av utbetalingene
fremover, og vil informere
dersom tilskuddsrammen går
tom før nyttår, skiver SLF på sin
hjemmeside.
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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
I juni kom «Gode bygg
for eit betre samfunn», ei
Stortingsmelding frå Kommunal
og Regionaldepartementet.
Meldinga er eit klart signal om
at regjeringa ønskjer å påverke
utviklinga i byggenæringa.
Regjeringa signaliserer fleire
sentrale satsingsområder –
byggkvalitet, kostnadseffektivitet,
energieffektive bygg, forenkling
av byggjesaksprosessar og
kunnskapslyft for byggjesektoren.
Meldinga gjev og tydeleg uttrykk
for at regjeringa ikkje er nøgd
med byggjenæringa sin kunnskap
og produktivitetsutvikling. Innan
entreprenør- og handverk har
produktiviteten falle med meir
enn 20%.
Berekraftige bygg er eit sentralt
tema i meldinga, og ikkje minst
det offentlege sitt ansvar til å
gå føre med gode eksempel
i sine prosjekt. For å nå måla
ønskjer regjeringa ei stor satsing

på planlegging, arkitektur,
prosjektering, klima og energibruk
i bygg. Ut frå tal som ligg til grunn
i meldinga er det forventa at det
skal byggast 600 000 nye bustadar
og 10,5 millionar m2 offentlege
bygg innan 2030.
Bruk av tre er trekt fram
som positivt for utviklinga.
Regjeringa vil satse på auka bruk
av tre i større bygg som skular
og næringsbygg, og viser her til
Landbruks- og Matdepartementet
si Stortingsmelding nr. 9, der ein
blant anna foreslo at Statsbygg
skal utgreie bruken av tre i statlige
bygg. Dette skal gje kunnskap
om korleis staten kan gå inn for
ei auka bruk av tre i sine bygg.
Resultatet håpar vi sjølvsagt vert
svært positivt.
Meldinga gjev mange positive
signal også til dykk som driv ei
bygdesag. Kortreist tømmer, lite
transport, god materialkvalitet
som gjev lang levetid på

bygg, osv. Mi bekymring for
byggenæringa går på merking/
sertifisering og bruk av IKT.
Slik eg kan sjå det, vil det bli
meir krav om dokumentasjon
og strengare krav for å kunne
levere inn til offentlege bygg,
og seinare også til private. At
prosessen frå plandokument til
ferdig bygg skal digitaliserast,
og vere sporbar, blir meir og
meir vektlagt som ein kvalitet.
Mange av våre medlemsbedrifter
må ha dette i tankane når dei
tenkjer bedriftsutvikling og
marknadstilpassing. Skal vi klare
dette må vi etter mi meining
samarbeide tettare med større
bedrifter eller gå i alliansar så vi
kan vere i stand til å møte desse
krava. Det er dei store som styrer
denne marknaden, og skal vi
levere produkt inn mot desse må
vi inn i formaliserte samarbeid
med aktørar som gjev oss adgang.
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Med god hjelp fra Torgeir her
på Sæteråsen Sag og Høvleri
AS og støtte fra andre kilder,
vil jeg dele noen tanker om
markedssituasjonen, slik den kan
oppleves.
Her i våre trakter kommer
vanligvis den travleste tida nå,
like etter skolestart. Når ferien er
over, overskudd er samlet opp,
og barna går på skolen igjen,
da starter småprosjektene. Da
snekres det på hytter, terrasser,
naust og sjåer, for ikke å glemme
gapahuker og lavvoer som alle
skal ha nå for tiden.
Det har vært noen stille
måneder i denne våte kalde
sommeren. Her på saga er det
stille stort sett hver sommer,
og like bekymret blir vi, før det
avløses i arbeid til over hodet.
September-november er de
månedene vi vanligvis har størst
omsetning. Vi må ha trua på at

det blir slik i år også.
Kanskje tiden er inn for å ta
noen grep for å markedsføre
sin bedrift? Ta en prat med en
byggmester eller flere, ringe
lokalavisa for å vise panel fra
den nye høvelen eller tørka, eller
finne andre gode eksempler.
Regn ikke med at du får næringsstoff i lokalavisa om du ikke tar
kontakt selv en sjelden gang.
I Sverige sliter en rekke sagbruk
med store lagre og lite salg.
Eksport av trelast er nødvendig
for nabolandet i øst, og gir sterk
konkurranse på trelast i mye av
Norge. Markedene rundt oss
gir noen hovedutfordringer,
men: Det norske markedet
er smurt med oljeinntekter,
og lever sitt eget liv. Det er
viktig å ikke miste humøret
av markedskommentarer fra
naboland, men heller se til
regionale og lokale markeder. Vi

www.sag.no

på bygdesagene har muligheter
med kort frakt, kunnskap om
lokal byggeskikk, omstillingsvilje
og at kunden har få ledd å
kontakte før sluttresultatet er
klart. Ditt marked er et resultat
av hva du eller andre i samarbeid
har fått til før, og hva du /dere
kan få til heretter.
I hvor stor grad bruker du tid
eller penger på markedsføring?
Regner du med at kundene
finner deg, eller at de samme
stedene å ha annonse alltid
er OK? Kanskje bør Sagbladet
kontakte medlemmer og høre
hvordan det går med salget. Ta
noen korte intervju for å få fram
eksempler. På den måten får vi
satt fokus på salget samtidig som
vi lærer av hverandre.
Kos dere og han en fantastisk
fin høst!
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Kurs: Det har dette året ikkje
vore same aktiviteten som
tidlegare år på kursfronten.
Hausten ser no ut til å bli ein
god kursperiode i foreininga.
Håpar vi får godt med
påmeldingar til dei kursa
som er annonsert under.
Kurs i sortering av konstruksjonsvirke i Finnmark er utsett. Det
var tidlegare annonsert no i
månadsskifte august/september.
Ny datoar er 17. og 18. oktober.
Meld dykk på til Helge Molvig,
Fylkesmannen i Finnmark eller
til Inger-Marie Svingeset, Norsk
Bygdesagforening. Invitasjon blir
sendt alle medlemmar i Finnmark
Treforum og publisert på www.
sag.no . Kursleiar er Leif Grøndahl.
Sorteringskurset går over 2 dagar
der fyrste dag blir teori og andre
dag blir sortering i praksis.
Kurs i bruk av bandsag og
vurdering av materialkvalitet er
eit skreddarsydd kurs etter ønskje
frå medlemmane. Kurset blir delt
i 2 der eine delen omhandlar
bruk og drift av bandsag, medan
den andre delen tek for seg
materialkvalitet. Kurset blir truleg
arrangert 2 gongar, eit kurs i
Troms og eit Lofoten/Vesterålen.
Ein står fritt til å delta på ein eller
begge delane av kurset. Kursleiar
bandsag blir Trygve Brenna og
kursleiar for materialkvalitet er
Jostein Holmeng. Dato enno ikkje
fastlagt, så følg med på www.sag.
no for meir informasjon. Vi sender
ut brev til alle medlemmane i
Troms, Nordland til desse to kursa.
Kurs i drift av sagbruk i Sogn
og Fjordane 31 august og 1.
september. Kurset blir arrangert
på Eikum Hotell og Sønnesyn
Sag. Første dag vert teori på
hotellet og andre dag blir praksis
heile dagen på Sønnesyn Sag.
Påmelding til Norsk Bygdesagforening. Program er lagt
ut på www.sag.no og sendt pr.
e-post til alle medlemmane som
har registrert e-post adresse i vårt
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PÅ PLASS: Årets stand fikk en bra plass sentralt i utstillingen. Fra venstre Tor
Lund, styremedlem i Østfold Bygdesagforening, og Erling Dehnes fra Degernes
Skogeierlag. (Foto: Lars Wisur)

medlemsregister. Medlemmane i
Sogn og Fjordane får også invitasjon pr. brev. Kursleiar er Leif
Grøndahl, Løten.
Kurs i Høvling av trelast blir
arrangert i Rennebu den 7. og 8.
september. Første dag blir teori
på Berkåk Kro og Gjestegård
medan det andre dag blir praksis
hjå Rennebu Sag og Trekultur A/S
og Halland Dampsag og Høvleri.
Kurset blir annonsert på www.sag.
no, samt e-post til alle medlemmar
med registrert e-post adresse i
vårt medlemsregister og utsendt
pr. brev til alle medlemmar i SørTrøndelag. Påmelding til Norsk
Bygdesagforening.
Alle kursa våre er opne for alle,
men medlemmar av Norsk Bygdesagforening får redusert kursavgift.
Ønskjer du meir informasjon om
våre kurs, ta kontakt med Norsk
Bygdesagforening.

Tømmerbehov ved småsagbruk
– Møre og Romsdal er i gang
Sagbladet skrev i nummer 2 i
år om kontakten mellom Norsk
Bygdesagforening og Allskog
for å avklare tømmerbehov på
bygdesager. I Møre og Romsdal
har vi vært i kontakt med noen
medlemssagbruk. Vi håper flere
bygdesager innen Allskogs geografi kontakter oss utover høsten.

Studietur til Tyskland/
Austerrike 24.- 28. oktober
Vi har endeleg kome skikkeleg i
gong med planlegginga av turen.
Pris på billettar vart avgjerande
for val av dato. Vi har og lagt vekt
på at alle skal kunne kome seg til
Gardermoen utreisedagen og
heilt heim siste turdag.
Vi har enno ikkje klart heile
programmet, men vil oppdatere
etter kvart som vi får på plass
detaljane. www.sag.no vil bli
brukt og e-post til alle som har
registrert e-post adresse i vårt
medlemsregister. Når programmet
er heilt spikra vil vi og sende ut
reiseopplegg og påmelding pr.
post. Heilt grovt kan vi meddele
at torsdag 25. oktober og fredag
26. oktober vert nytta til intenst
fagprogram medan laurdagen
vil by på meir kulturell og sosial
aktivitet. Vårt ønskje er å få til eit
program som vil gje inspirasjon
og fagleg påfyll til å utvikle våre
bedrifter.
Utreise frå Gardermoen 24 okt.
kl. 18.15 til München 20.30
Heimreise frå München 28 okt.
kl. 09.10 på Gardermoen 11.30.
Flyselskap: Lufthansa.
Turnemnd er samansett av
Andreas Lomsdal, Tom Opåsen
og Inger-Marie Svingeset
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Bransjenytt
Stabilt høyt
hogstkvantum
For andre kvartal 2012 er det solgt
2,2 millioner kubikkmeter tømmer,
det samme som i tilsvarende
kvartal i 2011. Gjennomsnittlig
tømmerpris var 9 prosent lavere
enn i samme periode i fjor.
De foreløpige beregningene viser
at skogeierne i gjennomsnitt
fikk 332 kroner per kubikkmeter
solgt tømmer, noe som er 33
kroner mindre enn for ett år
siden. Prisnedgangen var relativt
lik for de ulike sortimentene.
Gjennomsnittsprisen for sagtømmer var 402 kroner, mens den
for massevirke var 257 kroner.
Fylkestallene viser at den største
økningen i hogstkvantum fant
sted i Hedmark og Akershus, hvor
det ble hogd henholdsvis 89 000
og 28 000 kubikkmeter mer enn
i samme periode i fjor. I Østfold,
som var fylket med størst nedgang,
ble hogsten redusert med 44 000
kubikkmeter. Kilde: www.ssb.no

Overraskelser om
impregnering
Det blir mer feil på impregnering i
virke som er nedtørket enn i virke
med høyere fuktinnhold. Det er
et av funnene som overrasker i en
ny svensk forstudie om hvordan
tørking virker inn på impregnerbarhet hos furu.
Bakgrunnen er at flere
impregneringsbedrifter i 2009
oppdaget stadig flere feil gjennom
produksjonskontroller. Feilene ble
delvis løst ved at leverandørene
av impregneringsmiddel økte
mengden av tilsetninger som
bedrer inntrengningen.
Men flere spørsmål ble stilt til
prosessene, og undersøkelsene
fikk fram interessante detaljer.
Mest overasket var en over at
impregnering fungerte best
når fuktigheten var høyere
enn beregnet, og at det gikk
svært dårlig med nedtørket tre.
Men også densitet, vankant og
form på materialene virket inn.
Forskningen går videre med

HOLDER SEG: Hogstnivået i første del av 2012 har holdt seg på et nivå med
fjoråret, viser statistikk fra SSB. Foto: Per Øyvind Berg

fokus på tørking av materialene
og å finne fram til hva slags
materialer som egner seg best
for impregnering, skriver www.
woodnet.se

Tidlig ute i Hedmark
Jord- og skogbrukere i Hedmark
var tidlig ute med å investere i
egne gardsvarmeanlegg for flis,
ved og halm. De første anleggene
ble bygget tidlig på 1970-tallet.
Noen av disse går fortsatt. Grønn
Varme har i lengre tid forsøkt
å lage statistikk over anlegg
i kommune, men statistikkgrunnlaget er mangelfullt. Det
er kjent hvor mange anlegg som
er bygget etter at Innovasjon
Norge fikk sin støtteordning på
plass i 2004, skriver prosjektleder
Eiliv Sandberg på fylkesmannens
hjemmeside. Her finnes en graf for
total oversikt, som en er ønsker
tilbakemeldinger og synspunkter
på. Den viser at det nå er 213
gardsvarmeanlegg i drift i fylket,
med størst andel i Ringsaker,
Kongsvinger og Elverum. Listen
omfatter bare anlegg
som er tilknyttet et sentralvarmeanlegg basert på flis, ved
eller halm og som forsyner minst
en bygning. Kilde: Fylkesmannen i
Hedmarks hjemmeside

www.sag.no

Kurs for bedriftsledelse
og utvikling
Fagskolen Telemark, Telemark
bondelag, Team Nyskaping i
Telemark fylkeskommune og
Søve videregående skole har
samarbeidet om å kunne tilby kurs
på fagskolenivå innen ledelse,
økonomi og markedsføring.
-Vi starter opp kurset i oktober
dersom vi får søkere nok, og går
nå aktivt ut i media og på flere
hjemmesider for å spre nyheten,
skriver rektor Terje Kristoffersen
på Søve videregående skoles
hjemmeside www.sove.vgs.no .
Interesserte bes ta kontakt så raskt
som mulig.

Nytenking fra kyst til
skog
Korleis kan kysten sin eigenart som
innovatør og verdiskapar verte
overført til skog- og trenæringa?
Fylkesmannen og Kystskogbruket
inviterer til haustkonferanse
om skog og moderne trebruk i
Bergen 16. oktober. Programmet
kjem i august på mellom anna
Fylkesmannen i Hordaland sine
heimesider.
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Bransjenytt
Bioenergi og
mangesysleri
Myndighetenes mål er at bioenergibruken skal dobles innen
2020, men studier viser at det er
krevende å oppnå god økonomi.
Likevel etableres nye virksomheter.
– Noe av det som interesserte oss
var at stadig flere bedrifter starter
og driver innenfor bioenergisektoren til tross for at det er
vanskelig å få god økonomi, sier to
forskere til bladet Bioenergi. 		
De har sett etter kritiske faktorer
for etablering og drift i tre skogregioner i fylkene Hedmark, NordTrøndelag og Møre og Romsdal.
Der analyserte de seks forsyningskjeder med blant annet små, nye
selskaper etablert av bønder og
skogeiere. Typisk er at aktørene
driver for eksempel skogbruk eller
jordbruk i tillegg til å produsere
biovarme. På denne måten utnyttes
menneskelige og maskinelle
ressurser mer optimalt. Det kan
være noe av forklaringen på
hvorfor bioenergien ekspanderer
på tross av at lønnsomheten synes
svak. For å redusere økonomisk
risiko er flerårige avtaler med
prisregulering essensielt, og
kommunenes rolle som kunde er
svært viktig for å starte opp og
drive med bioenergi.

Stygg økning i
dødsulykker
I starten av juli hadde Arbeidstilsynet registrert 11 flere dødsulykker enn for de seks første
måneder i fjor. 28 personer omkom
mens de var på jobb i første halvår
2012.
- Dette er et urovekkende høyt
tall. Dette er et varsko om at 2012
kan bli et år der altfor mange
rammes av alvorlige arbeidsulykker,
sier Kari Birkeland, fungerende
direktør i Arbeidstilsynet, i hver av
næringene jordbruk, skogbruk og
fiske og offentlig administrasjon
og forsvar er det registrert fem
arbeidsskadedødsfall. I tilknytning
til bygg- og anleggsnæringen har

20

åtte personer omkommet.
To var ansatt i bemanningsforetak,
men arbeidet på en byggeplass da
ulykken skjedde. Dette er tall som
viser at arbeid i bygg- og anleggsnæringen fortsatt er risikofylt.
- Utenlandske statsborgere
utgjør 18 prosent av alle som har
omkommet under arbeid i 2012,
mens vi antar de utgjør rundt 14
prosent av arbeidstokken. Dette
er et tall vi skal være bevisste på.
Alle arbeidstakere har rett på
trygge arbeidsforhold, uansett
nasjonalitet, sier Kari Birkeland.
Kilde: Arbeidstilsynet.

Ansvar for andres
forurensende
virksomhet
Høyesterett avsa nylig en dom som
fastslår at grunneier i henhold til
forurensningsloven kan holdes
ansvarlig for opprydning av
forurenset grunn selv om han
verken eide eiendommen da den
ble forurenset eller var med på å
forurense den.
Saken dreide seg om en grunneier som hadde festetomter der
en treimpregneringsvirksomhet
drev på en måte virksomhet
som i ettertid viste seg å
være svært forurensende for
grunnen. Høyesteretts tolking av
forurensningsloven medfører at
alle grunneiere i utgangspunktet
har en tiltaksplikt. Adgangen til
unntak fra denne tiltaksplikten er
snever, og grensene for når man
har en tiltaksplikt eller ikke er
uklare, skriver Skogbrukets Landsforening på sin hjemmeside. Inntil
videre oppfordres grunneiere som
leier bort grunn til virksomhet som
kan være forurensende til å be
om garantier for opprydning fra
leietaker.

Moms på egen
hyttebygging
Når en profesjonell håndverker
og selvstendig næringsdrivende
bruker sine kunnskaper på fritida,

så utløser det krav om moms til
staten. En tømrer fra Kongsberg
bygde familiehytte på fritida, og
har nå fått krav om å betale moms
på 106.000 kroner for sin innsats.
Skatteetaten mener han har brukt
sin kompetanse, og som selvstendig
næringsdrivende må tømreren
betale moms.
Regelverket skiller ikke mellom
fritid og jobb når selvstendig
næringsdrivende benytter sin
kompetanse. Dette anses som uttak
av varer og tjenester, noe det skal
faktureres for. Hyttebyggingen
pågikk til og fra i årene 2007-2011.
Tømreren som utvidet den arvede
familiehytte på fritida og med
privat verktøy, sier til NTB at hytta
ikke er ment for salg eller utleie.
-Regelverket er rimelig klart
og merverdiavgiftsloven har
eksistert siden 1970. Likevel ser
vi at håndverkere stadig gjør feil
med uttaksavgift. Siden 2010 har
vi hatt 112 etterkontroller og tatt
inn 13,8 millioner kroner i skatt,
sier underdirektør Roar Hansen
i kontrollavdelingen i Skatt Sør.
Kilde NTB/Byggmesteren.

Flere leiligheter, stabilt
for eneboliger
Byggingen av eneboliger holder
seg stabil, mens leilighetsbygging
øker i første halvår i år. Boligbyggingen holder seg på fjorårsnivået på 28.000 igangsatte boliger.
Det kan likevel være kapasitet
til å bygge flere eneboliger og
småhus, mener Boligprodusentenes
Forening og Prognosesenteret.
Bygging av småhus og rekkehus
er svakere enn i fjor. Leilighetsbyggingen utgjør nå halvparten
av igangsettingen, eneboliger
ca. 32 prosent og rekkehus ca.
18, opplyste adm.dir. Per Jæger
i Boligprodusentenes Forening i
begynnelsen av august.
– Sannsynligvis er det noe
ledig kapasitet i den delen av
markedet som bygger eneboliger
og rekkehus i tre, sier adm.
dir. Bjørn Magnor Birkeland
i Prognosesenteret til bladet
Byggmesteren.

Forum for norske bygdesager

Nettsida passerte 200 000
Vår nettside passerte 200 000
besøkende i løpet av første uka
i august. Det tilsvarer et besøk
på mellom 4000 og 6000 hver
måned, med noe økning i løpet
av denne sommeren. En god
respons på sida gjør at antallet
treff øker, med større mulighet
for at flere finner aktuell trelast
og løsninger som din trebedrift
kan tilby.
Gode bidrag til dette kan
være at medlemmer fører
opp www.sag.no sammen
med egen webadresse og
kontaktopplysninger på brevark,
faktuarer og annet materiell der
det kan være naturlig å ha det
med.
Fra tid til annen oppdager vi
at medlemmer har skaffet seg
hjemmeside, men at dette ikke er
meldt oss som en oppgradering
av medlemsopplysningene. Det
er en fordel for alle om dette blir
gjort. En mest mulig komplett
oversikt gjør det mer aktuelt
for kunder å bruke www.sag.
no til å orientere seg fram til
medlemsbedrifter i nærområdet
som har riktige produkter.

Bygdesager på Markens
grøde

Annet hvert år arrangeres
Markens grøde i Rakkestad
i Østfold. Her deltok
Bygdesagforeningen i fylket med
stand 10.-12. august. Antallet
besøkende var rekordstort, med
over 15 000 innom.

BygdeMart´n
Bygdemartn er et gratis
tilbud til medlemmer i
foreningen som ønsker
å annonsere brukte
maskiner. Send en tekst til
peroyvind@combitel.no ,
og vi tar inn din annonse
så langt det er plass.

- Erfaringene viser at folk er
svært positive til å finne oss.
Mange er ikke kjent med at det
fortsatt er bygdesager i drift, og
at mange driver så profesjonelt
i en mindre målestokk. Vi fikk
god oppmerksomhet på det
som byggevarekjedene ikke
skaffer eller viser fram, så som
laftetømmer, villmarkspanel,
spesielle listeprofiler, sammen
med panel og andre materialer
av lauvtre, sier Lars Wisur og Tor
Lund.
På standen var det også
konkurranse om å bestemme
treslag riktig. Bygdsagforeningen
hadde sin stand sammen med
det lokale skogeierområdet i
Viken Skog, Østfold Skogselskap
og Haldenvassdragets
skogeierandelslag.

Svindel er så mangt

En av våre medlemmer tipser
oss om noe han oppfatter som
forsøk på svindel: En dag blir han
oppringt fra et firma som tilbyr
seg å sikre ham mot at andre
firmaer kan bruke samme navn på
nettside som han selv har. Det ble
opplyst at en bedrift i nærheten
ønsket å ta i bruk samme
webadresse. Den type sikring
som ble tilbudt, skulle koste 299
kroner pr. måned.
Vårt medlem valgte å avslå
tilbudet i denne samtalen, men

sa seg villig til en ny kontakt
om dette neste dag. Etter litt
undersøkelse om påstandene som
ble satt fram, så han ingen grunn
til å gjøre noen avtale. Og han
ble heller ikke oppringt på nytt.
Det virker som om dette er et
tilfelle av svindel i likhet med det
næringslivet gjennom flere år har
blitt utsatt for av falske fakturaer
for tjenester en aldri har brukt og
oppføring i diverse kataloger.

Biprodukter – kartlegging

I løpet av det siste året har Norsk
Bygdesagforening kartlagt
utnyttelse av biprodukter, med
hovedvekt på hun, fra bygdesager
i fylkene Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal. Oppdraget er
avtalt med fylkesmennene i de to
fylkene.
En siste runde med telefonkontakt i løpet av mai måned,
ga en svarprosent på 83,
noe som bør være bra. Det
gjenstår noe arbeid med
sluttføring av undersøkelsen.
Bygdesagforeningen
kommer tilbake med mer fra
undersøkelsen i løpet av høsten,
og sier foreløpig takk til alle som
stilte opp med å svare på brev ta
en prat i telefon i løpet av travle
vårdager!

BygdeMart´n
Jonsered høvel
Jonsered høvel 1946 mod. med 5 spindelar, påmontert motor på kvar
spindel og fastmontert skåp med startautomatikk. Høvelbordet har
rustfritt stål. Jajod slipemaskin for freserar og høvelstål. Flisvifte.
Granheim Sag og Høvel, 3550 Gol
Tlf. 480 23 250

BygdeMart´n
Sirkelsag Kamek 1200
1996 modell. Selges for kr. 115.000
Kontakt: Andreas Lomsdal
Mobil: 957 87 408 E-post: a-lomsd@bbnett.no

www.sag.no
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Høster
fra på
kystskogen
Med sag
flyttefot

Tore Henriksen og Helle
Grønvall driver sag på
Sortland i Vesterålen. I et
typisk skogreisingsdistrikt
har de begynt å høste
fra egen gardsskog, og
ser at gardssaga utnytter
skogressursene godt.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Gården hadde mye plantet
og godt skjøttet skog da Tore
Henriksen overtok den. Han og
kona Helle Grønvall driver melkog kjøttproduksjon som viktigste
del av gardsdrifta. Melkevota er
160 tonn, og antall slakt er 12-15
pr. år. Å bygge ut fjøset for større
produksjon av melk har de vurdert.
Men kjempeinvesteringer, og ikke
så stor interesse for landbruk fra
de to sønnene, gjorde alternativet
uaktuelt.
Satsingen på sag og eget
tømmer har i stedet blitt en fin
tilleggsnæring, der de utnytter
skogen godt. Den tidligere eieren
la et stort grunnlag i å plante
skog og følge den opp. Mye av
den samme iveren kan en merke
hos Helle og Tore. Men saga har
utviklet seg til å gi stabile og
økende biinntekter på ganske få år.

God respons på trelast

-Jeg kjøpte ei bandsag i 2003 for
å utnytte egen skog, og bygde
saghus. Men etter hvert ville jeg
ha noe som skar raskere. Og det
ble til at jeg kjøpte ei brukt Laimet
sag, fra Solberg Sag i Hordaland,
(medlemsbedrift i Sagbladet nr. 5
2011), sier Tore Henriksen.
Saghuset er bygd opp mellom
fjøs og bolighus, på et romslig
og flatt område. Herfra går det
traktorvei rett til skogs, så det
ser ut til å være grei frakt og
håndtering av virke og materialer.
-Et årlig kvantum ved vår sag
kan vel dreie seg om 250-300
kubikkmeter tømmer de siste åra.
Men det varierer. For oss har det
handlet om å komme inn på et
lokalt marked som har hatt klare
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TREKLØVER: Asbjørn Høgden kjøper deler av materialene fra saga til Helle
Grønvall og Tore Henriksen. Saga drives med traktor.

behov for vår trelast. I det siste har
jeg sagt nei til noen forespørsler,
sier Tore Henriksen. - Skulle vi ha
økt måtte vi ansatt folk, og det er
ikke så lett. Vanskeligheten er å
ha jevnt arbeid å tilby. Arbeid med
fjøs og dyr, eller store snømengder
vinterstid som hindrer hogst
og framkjøring av tømmer, kan
stoppe arbeidet på saga for oss,
sier kona Helle Grønvall. Årlig er
brutto tilvekst ca 300 kubikkmeter i
skogen, som altså blir utnyttet fullt
ut på sagbruket.

opplegget med å ta tømmer fra
egen skog gjør det mulig å være
fleksibel. Jeg hogger manuelt, og
kjører tømmeret selv med traktor
og henger, og sager etter hvert,
forklarer Tore Henriksen.

Fiskeriene går over til skurlast

Gjennom nye krav fra Mattilsynet
har den gamle måten med å bygge
fiskehjeller til tørrfisk på endret
seg. Før var det vanlig å bygge
dem av barka rundtømmer i passe
dimensjon. Etter de nye kravene er

Variert marked

Siden sirkelsaga kom på plass har
det passet bra å skjære vanlig
skurlast.
-Det har vært mange levereringer
av reisverk til hytter. Siden det er
mest gran eller sitkagran vi har i
egen skog, har dette vært en god
utnyttelse av virket. Men en kan
vel si at det varierer mye fra år
til på hva som har vært viktigste
produksjon. Sist vinter fikk vi en
forespørsel om levere råvedstenger
til et større fiskebruk. Dette var en
ordre vi ble med på etter spørsmål
fra Sæteråsen Sag i Harstad. Det
var kort leveringstid på virket, men

TILSATS: Fra det lokale Eiksenteret
fikk Tore Henriksen skaffet seg et
ekstra ledningssett som kobles til
traktoren når den driver saga, og
kobler ut kraftuttaket elektronisk.

Forum for norske bygdesager

Annonse

www.sag.no

NYTT I NORGE!

DEMONSTRASJON

p!
Møt op

MINISAGBRUK
fra 12.300,-

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

VESTVIK REKLAME AS

GÅRDSSAGBRUK
fra 42.000,-

Besøk oss på:
LILLEHAMMER
7. – 8. sept.
VM Stihl Timbersport
Dyrskun i SELJORD
14. – 16. sept.

HØVLER
fra 19.200,-

ALLE PRISER EKS. MVA. OG FRAKT

Mebor Norge AS

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

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

21. og 22. september 2012
Sentralt beliggende nært E6
i Eidsvoll kommune
•
Parkering og matebusser
fra Leto-hallen ved E6 på Dal
•
NM i lassbærerkjøring for skogfaglige
lærlinger arrangeres samme sted
22. september
i samarbeid
med MEF
•
Se mer info:

w w w. h u r d a g e n e. n o

www.sag.no
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Ny bok frå «Sprossa»

Sagbladet
Boka «Gamle Hus» vart
utgitt på føresommaren 2012
av Else Rønnevig, populært
kalla «Sprossa» som følgje
av lang tids arbeid med
sprossar til vindauge.
Tekst og foto:
Inger-Marie Svingeset
Vi får ihende ei tung bok med
over 390 sider. Den er innbunden i
kraftig bokomslag og det er brukt
høg papirkvalitet. Ein opnar boka
med litt andakt og får flotte bilder
servert på rekke og rad med fagleg
tekst som er formulert slik at alle
vil kunne forstå forklaringane. Ein
klarer ikkje legge frå seg boka før
ein har fått sett alle bileta i alle
fall. Boka har eit innhald som ein
gjerne kan lese frå perm til perm,
men mest som eit oppslagsverk
eller rett og slett for avslapping og
kos. Mykje av teksten er skriven
med tanke på at «allmannsen» skal
ha glede av boka. Sagbrukseigarar
og trefolk vil nok sitte inne med
ein del av kompetansen frå før,
men her er mange råd om alt som
høyrer til restaureringsarbeidet.
Boka er skriven til alle dei som
eig eit gamalt hus, drøymer om
eit gamalt hus, handverkarar,
interesserte i kulturminne eller
restaureringsfaget.
I innleiinga til boka står det «Det
er i dag viktig å formidle initiativ
og kunnskap om korleis gamle hus
kan bevarast og brukast på sine
eigne premissar» skriv tidlegare
kulturminister Åse Kleveland i
boka.
Det er ingen tvil om at boka gjev
inspirasjon både gjennom tekst
og ikkje minst gjennom bilde til å
bevare den gamle kulturarven vår.
Det er svært mange bilder i boka
og dei er av høg kvalitet og gjev
gode illustrasjonar. Bilda illustrerer
fleire restaureringsprosjekt før,
under og etter restaureringsarbeidet. Det er positivt at boka
tek føre seg restaureringsprosjekt
i ulike delar av landet og er følgd
opp med gode råd frå fagfolk i dei
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Gamle Hus – Inspirasjon og gode råd, av Else «Sprossa» Rønnevig. Boken er på
392 sider, innbundet, prisen er kr.599 + porto om den bestilles direkte fra bok@
sprossa.no Bokhandlere kan også skaffe boka.

ulike prosjekta.
I tillegg har boka eige kapittel
som tek føre seg dei ulike produkt/
tema som maling, tapet, ovnar
osv. Det er og gode referansar
til nettsider og fagfolk som kan
svare på ulike spørsmål knytt til
dei ulike tema. Boka har eit eige
kapittel som tek opp dei mest
vanlege spørsmåla i samband med
restaureringsarbeid, der desse blir
svart på.
Totalt sett vil eg gi boka ein god
karakter og spesielt bilda som ein
kan kvile auga på gong etter gong.
Ingen tvil om at «Sprossa» her har
gjort ein god jobb med formidling

og inspirasjon til å ta vare på våre
viktige kulturskattar. Vi gledar
oss til neste bok som omhandlar
restaurering av Bjørkheimstølen
i Valdres. Kanskje då med litt
meir materialkvalitet på tre som
ingrediens for oss skog og trefolk?
Norsk Bygdesagforening har
vore med å støtta bokprosjektet
økonomisk, og er godt nøgde med
resultatet av boka. Vi kan trygt
anbefale denne boka til alle som er
glade i trehus og dette kan vere ei
flott gåve til alle eigarar av gamle
hus.
God lesnad!

Forum for norske bygdesager

Medlemsbedriften
det skjerpet krav til bark på all
treemballasje, noe en er mer enn
kjent med på en rekke småsagbruk
som har levert paller.
-I stedet for rundtømmer bruker
en nå boks på 2,5 tomme i 4 meters
lengder. For meg ble det om lag
2000 løpemeter i denne leveringen,
og omtrent det samme fra den
andre saga. Materialene får stor
vektbelastning den første tida etter
at fisken er hengt opp til tørking.
Men bortsett fra at gankvist og
annen grov kvist ikke var tålt,
var det vanlige krav til tømmeret
på andre måter, forklarer Tore
Henriksen.

Et skogfaglig miljø

-Det er viktig å framheve de
positive effektene skogen gir.
Mange er negative til skogplanting
i et kystdistrikt som her, fordi de
mener granskogen ikke er naturlig.
Vår bruk og foredling blir et
tydelig eksempel på at en skaper
verdier, sier Tore Henriksen.
Beliggenheten like inntil Sortland
sentrum gjør at den drøyt 500
dekar store skogen er mye brukt
til tur og mosjon hele året, blant
annet med ei turløype. Med
materialer fra saga har nabo og
pensjonist Asbjørn Høgden bygd
opp et fint leskur med bålplass
på et utsiktspunkt i løypa. Fra

LERK: Stor lerk finnes etter planting en del steder i området. Tore Henriksen har
liggende noen skikkelige planker, som kan egne seg blant annet til hagebord og
benker.

en ypperlig hvileplass, med bare
noen få meter til fine bestand
med granskog, har turfolket
utsikt til Sortland sentrum,
fjorden og snøhvite fjelltopper.
Også barnehagen har fått sin
egen lavvo av tre litt lenger inne
i skogen. Dermed er gardsdrifta
et Kinderegg av kystkogbruk,
med positive skogsopplevelser for
allmenheten, gode eksempler på
skogreising og verdiskaping på
gardssaga.

Sitka hører med

LUFTIG: Tørkerommet ved fjøset har
fått ei luftig dør.

Skogen til Tore Henriksen og
Helle Grønvall har plantefelt av
både gran og siktagran. Som så
mange andre som har prøvd begge
treslag på sagbenken, er også Tore
Henriksen klar på at sitkagran må

www.sag.no

få beholde den plassen det har i
skogbruk og trelastmarked.
-Men det er stadig myter om
sitka som trenger å utfordres. Jeg
fikk overtalt en lokal båtbygger til
å bygge en nordlandsbåt til oss av
bord jeg skar av sitkatømmer. Det
var så vidt han gikk med på det.
Da jeg spurte hvordan det gikk, var
han kommet til andre bordgangen,
og ikke helt fornøyd, virket det
som. Men da båten var ferdig, var
han godt fornøyd, særlig fordi
sitkabordene var mye lettere å
forme riktig i baug og stevn, sier
han.
Av treslag som er brukt en del
i distriktet er det ellers lerk som i
noen grad blir skjært hos Tore og
Helle.
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STOLPEBYGG: Anneks til hytter, eller
som her leskur for turfolk,
er noe
Ledende
leverandør av
av det Asbjørn Høgden
bygger.
–
sagbruksmaskiner
!
Det er brukt både kantet tømmer,
rundtømmer og ukanta trelast, sier
han.

Ledende leverandør av

Ledende
leverandør av
sagbruksmaskiner
! sagbruksmaskiner!

Lokale kurs og Sagbladet

-Etter en av de første leveringene
så vi at det er viktig å ha skriftlig
Telf. 62821555 Fax.
grunnlag for alle bestillinger.
Så62821550
e-post: info@se-saws.no
når folk ringer om materialer,
ber
www.se-saws.no
vi om få det satt opp i en epost.
Enten det gjelder dimensjoner og
mål, eller kvantum på materialer,
er det viktig for å unngå
misforståelser, sier Tore Henriksen
og Helle Grønvall.
-Hvordan bruker dere medlemskapet i Norsk Bygdesagforening?
-I Norsk Bygdesagforening har
jeg deltatt på kurs i sortering
av konstruksjonsvirke. Ellers har
jeg vært på flere kurs i skog- og
trebruk som den lokale kontakten
Trygve Brenna har fått i gang.
Og jeg er innom og ser på
hjemmesida, sag.no, en del ganger,
men setter særlig pris på å ta
fram Sagbladet til lesing, sier Tore
Henriksen.
-Har dere planer for å utvide
saga med utstyr? -Nei, ikke
spesielle. Vi har bare en planhøvel
nå, så høvel for panel og annet
kunne jo vært fint å ha. Men i vårt
klima ville det også kreve tørke,
sier Tore Henriksen.
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Telf. 62 82 15 55
Ledende
Fax.
62 82 15leverandør
50
e-post:
info@se-saws.no
sagbruksmaskiner !
www.se-saws.no

av

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

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

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

Ny båndsag?

Video og priser på www.miljosaga.no

Wimmer BN 110 S
Sagblad: 100 mm
Stokkstørrelse: 110 x 130 cm

Wimmer Z 160 S

Sagblad: 130 mm
Stokkstørrelse: 140 x 162 cm
Tlf: 450 39 404
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Sagbladet

Sterkere mot brann

Å oppnå en økt brannbeskyttelse på treverk kan
være av stor verdi. På sitt
årsmøte fikk Foreningen
Norske Lauvtrebruk vist noen
eksempler som er oppnådd
med maling og lakk.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Firmaet Biokjemi Norge AS har
et program med to hovedtyper
maling og lakk, som enten er
brannhemmende eller som
mangler de skadelige effekter
som oppstår under varmeutvikling
i en brann. Dråpedannelse og
brannspredning er en slik effekt,
en annen er røykutvikling.
I tiltakene mot brann kan også
spesielle papirtyper som utvider
seg høre med. Slikt papir hindrer
oksygentilgang og forsinker
brannforløpet.

INFORMASJON: Tiltak
mot brann er viktig også
for andre bygninger
enn de som er fredet.
Leverandører av trelast
kan bidra med gode råd
om brannhemmende tiltak
i restaureringsprosjekt.
(Illustrasjonsfoto)

Stort arbeid med tester

Internasjonalt legges det ned
store summer i testing av hvordan
maling og lakk oppfører seg i
ved brann. Det finnes en rekke
klassifiseringer for produktene,
og noen av produktene som
det ble vist til Foreningen
Norske Lauvtrebruks årsmøte
er klassifisert til å hindre full
branngjennomtrengning.
Testene blir gjort på utvendig
granpanel, men firmaet har
også testet på annet treverk,
der ekspertvurderinger tilsier at
produktene hindrer brann like
godt på alle typer treslag og
treprodukter.

Eksempel på bruksområder
- Brannklassifisert vegg
- Brannskille mellom
kjedehus – rekkehus
- Bevaringsverdige bygg
og bebyggelse
- Antikvariske gjenstander
- Møbler, altertavler,
osv., gjenstander som vil bevares
- Trapperom
- Rømningsveier

Et realistisk norsk forsøk

Et eldre hus ble brent ned av
firmaet sammen med det lokalt
brannvesen. Her var en ytterdør
malt til en til brannmotstand på
inntil 30 minutter.
Vinterlige temperaturer på bare
3-5 plussgrader om dagen, og
ned til 8 minusgrader om natten,
gjorde at det ikke var optimale
forhold under behandlingen.
Malingsstrøkene ble derfor ikke
helt herdet før øvelsen skulle
starte.
Uttalelsene fra brannmannskapet, både under brannforløpet
og etter at øvelsen var over, var
svært positive.
Det var antydning til hull i
døren etter 27 min. Men da hele
bygget var rast sammen, sto
fortsatt døren og rammen rundt,
alt var behandlet med 2 strøk av
malingen. Til sammenlikning var
ei ubehandlet dør i andre enden
av bygget borte i løpet av 7-8 min.
Da brannen var slukket, viste den
malte døra seg som sterkt skadet,
men en kunne fortsatt tydelig se
at rammeverket i døra var intakt.

www.sag.no

Råd mot brann

Riksantikvaren tilrår produktene
for å oppgradere til godkjent
brannsikkerhet i bygninger.
–Tiltakene må ikke bare rette
seg mot objekter av uerstattelig
nasjonal verdi, men også mot
bygninger som har kulturhistorisk
verdi for nærmiljøet, heter det i
uttalelsen derfra. Riksantikvaren
viser til at arkitekter, leverandører
av trevirke og andre bør gi gode
råd til eiere og utbyggere utfra
den kunnskap de sitter med.
Blant eksemplene på bruk av
overflatebehandlingene er det
vist til squashhall på Snorre A
oljeplattform, en trappeoppgang
i fredet bygning, dører i
Nobelinstituttet, 5000 løpemeter
panel på fullriggeren Sørlandet
og spilepanel i bjørk i Bøler kirke,
Oslo.

Kilde: Foreningen Norske
Lauvtrebruks hjemmeside
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Vi har du
kombinert
industrimå
ogdu
hobbysag,
sager
215.000,- +mva
Tenker
å kjøpe bandsag
sjå på desse
før fra
du bestemmer
deg.
Vi har kombinerte industri- og hobbysager, fra kr 215 000,- + mva
Vi har du
kombinert
industrimå
ogdu
hobbysag,
sager
215.000,-200+mva
Tenker
å kjøpe bandsag
sjå på desse
før fra
du bestemmer
deg.
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Fyringsanlegg for
bolig og industri
Fyringsanlegg
for
bolig og industri

90

Endeleg
vegstan
og dem
lass på h
Pris frå

Montana MD 90
Montana MD 90
Endeleg en henger laga for norsk
vegstandard. Med bladfjøring
og dempere som tåler tunge
Endeleg en henger laga for norsk
lass på humpete veg.
vegstandard. Med bladfjøring
Pris frå kr 12.900,-inkl mva
og dempere som tåler tunge
lass på humpete veg.
Pris frå kr 12.900,-inkl mva

NYHET
NYHET
Serra Norge A/S

Serra
Norge A/S
Serra Norge A/S
Importør/forhandlar i Norge og Sverige
Arild og Tor-Eivind Øygarden, Øyfjell, 3890 Vinje
Tlf: 971 54 939/952 67 352
Importør/forhandlar i Norge og Sverige
www.serra.de
Arild og Tor-Eivind Øygarden, Øyfjell, 3890 Vinje
Tlf: 971 54 939/952 67 352
www.serra.de

Me sjåast på
Dyrsku’n på
Me
sjåast
vår
standpå
Dyrsku’n på
Stand C-305
vår stand
Stand
C-305

Importør/forhandlar i Norge og Sverige
Arild og Tor-Eivind Øygarden, Øyfjell, 3890 Vinje
Stand C-305
Tlf: 971 54 939/952 67 352
www.serra.de
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Me sjåast på
Dyrsku’n på
sagoghovleri.no
vår stand

Stand C-305
sagoghovleri.no

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
NB. Forlenget
kampanje ut 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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Salt styrker tre mot råte

Sagbladet
Om det utføres riktig, kan
et saltopptak i furutømmer
gi stor motstandsevne mot
råtesopper. Ved Bryggen i
Bergen har en sett på ulike
saltinnhold i gamle og nyere
fundamenter av tre, såkalte
bolverk.
Tekst: Per Øyvind Berg
-Det var den tverrfaglige delen av
forskningsprosjektene som skaffet
oss kunnskap om saltets virkning
på holdbarhet for treverk. For ca
ti år siden startet Staten gjennom
Miljøverndepartementet prosjekt
Bryggen, for å hindre mer forfall
og sette i stand Bryggen, sier
arkitekt Einar Mørk ved Stiftelsen
Bryggen i Bergen.
- Både i Bergen og mange
andre steder langs kysten har det
vært vanlig å bygge på bolverk
av rundtømmer. For Bryggens
del snakker vi om fra tre til seks
kryssende lag med tømmer.
Senteravstandene mellom
stokkene varierer, men fra 20 til
50 cm er vanlig. En undersøkelse
av treverk fra de bolverkene som
var godt bevart, viste et innhold
på 6-7% salt i forhold til tørrvekt
trevirke, noe som er for høyt til at
det kunne stamme fra sjøvannet,
forklarer han.

Salt helt inn i malme

Han presiserer at alt trevirke det
er snakk om på Bryggen er furu.
Verdiene på 6-7% stammer fra
yteveden, men selv kjerneveden
viste seg å ha en viss andel salt.
- Vi fant at saltet måtte stamme
fra bruken av bryggebodene
over bolverkene. Fra den tidlige
delen av Bryggens historie ble
det lagret salt og saltede varer
for salg, og da sildefisket kom i
gang ble det lekkasjer og spill av
saltlake. Dette er de tre viktigste
kildene for tilførsel av salt. Også
over sjønivået viser husene seg
å ha mye salt i tregulvene og i
tømmerveggene. Det er klart mer i
første etasje enn i etasjene
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SJØFRONT: Langs hele kysten har det vært vanlig å fundamentere brygger, naust
og småhus på bolverk av tømmer. Holdbarheten på bolverkene påvirkes av salt.
(Illustrasjonsfoto: Monica Sandnes/ Solberg sagbruk)

over. Det viser at det er bruken av
salt på Bryggen som har påvirket
trevirket, forklarer Einar Mørk.

I praktisk bruk

Noen forsøk med å legge ut
treprøver i bryggeområdet viste
klart av saltet bidrar godt til å
øke trevirkets motstand mot
råtesopper. Dette måtte deretter
omsettes i praksis for å passe
Riksantikvarens krav om at alt
vedlikehold og erstatning av
bygningsdeler skal utføres med
tradisjonell håndverksteknikk og
materialbruk.
-Vi fant at furutømmeret måtte
tas rett fra skogen etter hogst,
barkes og legges i sjøen. Barking,
og mest mulig rått tre, er viktig.
Får det begynt å tørke, lukker
trecellene seg og hindrer opptak
av salt. Horda Tre BA behandler
nå tømmer for oss på denne
måten. Etter ca 3 måneder i sjøen
tas stokkene opp, og stables på
land for 3-4 oversprøytinger med
sjøvann. Etter oppholdet i sjø er

saltinnholdet ca 2%, sier Einar
Mørk.

Rask vekst gir saltopptak i tre

-Det forbauset oss at deler av
tømmeret i bolverkene hadde så
dårlig kvalitet. Her var det brukt
furu med svært ulike egenskaper,
fra seintvokst tømmer rikt på
malme, til rasktvokst virke med lite
kjerne. Det viste seg at tømmer
med rask vekst og lav kvalitet tok
opp mer salt. Saltopptaket har i
stor grad veid opp for den dårlige
kvaliteten.
- En annen ting må også nevnes
som viktig for vedlikehold av
bolverkene: Overflatevannet
må bort fra grunnen der husene
står, og bolverkene ligger. Saltet
er en flyktig følgesvenn. Det
er tatt opp med vann, og løses
opp, og skylles vekk med vann.
Her så vi tydelige forskjeller på
bolverkene etter hvor godt de
gamle dreneringssystemene var
vedlikeholdt og hadde ledet vekk
takvann, sier Einar Mørk.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
kulturminner. For kommunevise
områdetakster kan det bli mer
vanlig på sikt, men der kreves
andre løsninger for å håndtere
dataene effektivt, sier Knut
Johansson.
De siste av de store granene er
enda ikke hogd. I juli måned søkte
kolleger i Bymiljøetaten opp flere
graner md over 40 meter høyde.
Så langt Sagbladet har kjennskap
til saken, trakk Knut Johansson
det korteste strået (treet) her,
med ei gran fra Østmarka på 43,3
meter. Den ble slått av ei annen
gran fra Nordmarka på 43,5 meter,
diameter i brysthøyde på 83 cm og
et volum på 8,9 kubikkmeter. Og
toppskuddet viste god vekst.

Sikrere for volum
Enkelttrelaser er en metode som
kartlegger skog med enkelttrærne som utgangspunkt.
Til sammenlikning har de
typiske områdetakstene på
kommunenivå i Norge dreid seg
om kartlegging på bestandsnivå.
Et fåtall kommuner i Norge har
områdetakst med enkelttrelaser,
men metoden er utviklet og
brukt i en rekke almenninger og
skogsbolag i Sverige siden 2007.
Både for bestand- eller
enkeltretakster er en scanning

SPESIALSØK: Slik kan et skjermbilde se ut etter søk på spesielt store trær. Alle trær
er markert med små røde punkter, de over 1,5 m3 med blått.

fra fly med laserpulser til bakkeog trenivå utgangspunktet.
Ved enkeltretakster økes
antallet pulser fra til 8-10 pr.
kvadratmeter. Dette gjør det
mulig å registrere toppen på
aller fleste trær med høyde og
posisjoner innen bestandene.
Sammen med andre data
fra skogtaksten kan en utfra
trehøyden, diameteren på
trekrona og treslag få fram
diameteren på stammen,
stokkfordeling og

sortimentsfordeling. På vanlig
måte fra andre takstopplegg
skiller en ut gran, furu og
lauvtømmer. Metoden er
regnet for å øke sikkerheten på
volumberegning i stående skog.
En viss underkubering er likevel
vanlig, rett og slett fordi en del
mindre trær står så langt inn i
krona til de større at laserpulsene
ikke greier å fange dem opp.
Kilde: FORAN Norge AS/ FORAN
Sverige AB

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
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Plukkhogst over tastaturet

Sagbladet
En ny metode skogtakster
gjør det mulig finne ut
mye mer om toppmål
og dimensjon enn ved
tidligere takster. Oslo
kommuneskoger har
gjennomført en slik takst,
og har stor nytte av å finne
tømmer over tastaturet før
hogst settes i gang.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg /
Illustrasjoner: Oslo
kommuneskoger
Oslo presenterer seg som friluftslivets kommune. Noen sentrale tall
underbygger dette. Her finnes 450
kilometer preparerte skiløyper,
et omfattende nett av stier på
barmark og en rekke badeplasser.
- Oslo kommuneskoger er totalt
162 000 dekar, og på svært mye
av dette skal vi drive et skogbruk
med hensyn både til inntekter og
friluftsliv. Vår skogtakst fra 2010
er utført med en laserscanning,
og analysert i etterkant. Fra dette
vet vi at vi har ca 20 millioner
trær, og vi har data og posisjon
på alle!, sier spesialkonsulent og
skogforvalter Knut Johansson ved
Bymiljøetaten i Oslo.

Sparing av stor gran

Skogene rundt Oslo har i mye
mange tiår vært fulgt med
argusøyne fra hovedstadens
friluftsfolk.
-Fokuset på friluftsliv førte til
at skogadministrasjonen lenge
sparte på en rekke store grantrær
langs hovedutfartene til tur- og
skiløyper. Med tida har disse
trærne blitt enda større, naturlig
nok. Nå melder det seg en
erkjennelse av at også dette må
hogges.
Tømmeret fra disse hogstene er
stort, og krever spesielle hensyn
ved hogst, transport og salg.
Største gran som er hogd de siste
to åra, var på 9,5 m3, sier Knut
Johansson.

Fra fly scannes terreng og trær med laserpulser. Med stort nok antall slike pulser,
registreres høyder svært nøye.

Salg og planlegging

- I hovedsak er det dimensjonene
på trær vi ser med dette verktøyet.
Så kommer lokalkunnskapen inn.
Det vil for eksempel si at granskog
i spesielle høydelag av Nordmarka
er så utsatt for toppbrekk etter
våt snø at en ikke kan regne med
virkelig fint grantømmer derfra.
Men med data på enkelttrærne
er vi i stand til å få god oversikt
over dimensjoner tidlig, lenge
før skogsdriftene er ferdig og
tømmeret er kjørt fram. Oversikt
på dimensjon gir mulighet for å
se hvor store kvantum som for
eksempel er over 50 cm. Da kan vi
lettere kontakte mulige kjøpere i
tide, og eventuelt kappe i ønsket
lengde om vi gjør en avtale, sier
Knut Johansson.

Det aller meste av tømmeret som
omsettes fra kommuneskogen er
gran. En god del lauv finnes, men
både store lauvtrær og furu blir
stort sett satt igjen av hensyn til
biologisk mangfold og friluftsliv.

Framtidas løsning

Et viktig framskritt er at tømmer
kan søkes opp helt uavhengig
av bestandsgrenser. Det gjør det
lettere å søke opp aktuelt tømmer
i nabobestand når en alt har
bestem seg for å drive et sted.
– For å forvalte større skogeiendommer ser jeg klare fordeler
med denne typen takster. Det
gir oss også en rekke fordeler i
annen planlegging for byutvikling,
ryddebehov ved veier og
kraftlinjer og for å ta vare på

HØYDE OG TETTHET: Yngre og eldre skog skilles ut i ulike bestand etter trehøyder
og tetthet. Enkelttrelaser gjør det mulig å tegne ut hvert tre etter spesifikasjoner.
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Sagbladet
Riktig utvalg av
bolverkstømmer

Våren 1996 tok Riksantikvaren
og Stiftelsen Bryggen i Bergen
initiativ til grundig undersøkelse
av tømmerfundamentene. Her
deltok ekspertise på råteskader,
arkeologi og treverk ved Norsk
Institutt for skogforskning Bergen.
En undersøkelse av gammelt
bolverk viste at saltinnholdet her
kunne være hele 14,4%, mens det
var langt lavere i treverk som var
utsatt for utvasking.
Rapporten peker på at stor
andel kjerneved kan være en
fordel for holdbarheten til
bolverkene. Men slikt virke har
også tettere ved, smalere årringer,
noe som i undersøkelsene
viser seg negativt for å få stort
saltopptak i yteveden. Materialet
for undersøkelsen er likevel
ikke stort nok for vidtgående
konklusjoner, og forskerne BerntHåvard Øyen og Olav Aas tar til
orde for mer undersøkelser for
materialvurderinger og utvalg
av framtidig bolverkstømmer.

Salg/service av tømmersagblader og verktøy
Kontakt oss:
LIEDS Verktøy AS
Postboks 8040
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00
Fax:
70 17 28 01
E-post: post@lieds.no

• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad

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

skogbrand_annonse_sag_a5_f.indd 1

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.

www.sag.no

18.06.12 14.26
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Sagbladet Byggeskikk i stortingsmelding
Innen skog- og trenæring
har Stortingsmeldingen
om byggeskikk kommet i
skyggen av klimameldingen
og Stortingets behandling av
landbruksmeldingen
i vår. Men «Gode bygg for
eit betre samfunn» gir noen
statuser og framtidsbilder
av interesse for alle med tre
som næringsveg. Tre er det
eneste byggematerialet som
trekkes fram spesielt
i meldinga.
ENDRING: Klimadata trekker fram klare økninger i fare for råteskader i treverk
om en setter perioden 1961 til 1990 opp mot scenariet for år 2100. (Illustrasjon
fra Stortingsmelding 28, basert på artikkel i av Scheffer, Lisø mfl. I Forest
Product Journal).

Tekst: Per Øyvind Berg
Som stortingsmeldinger flest, har
oppsummeringer av fagområdet
fått ganske god plass. Her er kjent
stoff både for bygdesageiere og
andre i den praktiske delen av
bygningsfaget, men det er likevel
nyttig å få slike fakta lagt til grunn
for politisk behandling.
Kommunal- og
regionaldepartementet som står
bak denne stortingsmeldinga,
gir blant annet noen tall for
vedlikehold: Offentlige bygg har
store etterslep på vedlikeholdet. Ei
vurdering i 2008 tilsa et etterslep
på 140 milliarder kroner på
kommunale og fylkeskommunale
bygg. Videre har opptil 40% av
helseforetakene utilfredsstillende
eller dårlig vedlikehold. Riksrevisjonens undersøking av bygg
i helseforetak og av kirkebygg
viser en tilsvarende mangel på
vedlikehold.

Tre utpeker seg

I et eget punkt om materialbruk
og miljøpåvirkning viser meldinga
til at flere tusen forskjellige byggevarer er i bruk i Norge. Bygg- og
eiendomssektoren er den største
forbrukeren av materialressurser.
Virkningen materialene har på
utslipp av klimagass, inneklima,
energibruk, biologisk mangfold og
behov for deponering etter bruk
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hører med i en levetidsananlyse
av bygg. Tre blir trukket fram
som stort sett svært miljøvennlig,
lite energikrevende og med lite
prosessutslipp. Men det avhenger
av opphavssted, produksjonsmetode og behandling. Ekstra
stjerner tildeles malmfuru eller
annen egnet kjerneved, med
henvisning til bruk på tak og til
terrasser.

Mer vann og annet klima

Byggebransjen må ha økt
oppmerksomhet mot råteskader
i framtida. Dette gjelder både for
eksisterende og nye bygg. Mer
klimarobuste bygg er stikkordet.
Fuktproblem på grunn av
hyppigere og kraftigere nedbør
vil være en stor trussel. Særlig
takkonstruksjonene vil få store
belastinger med skiftende nedbør,
frost og raske smelteperioder.
Takrennesystem og avløp må takle
mer vann for å unngå skader fra
grunnen.
Skjerpede energikrav som alt er
innført gjør det spesielt viktig å
ikke få inn fukt i bygningskroppen
gjennom byggetida. Meldinga
innrømmer at tettere bygg
og tjukkere isolasjon gjør det
vanskeligere å tørke ut slik
fuktighet. Også god tetting av
luftlekkasjer er viktig. Det kan
være aktuelt å ta fram kunnskap

om å bygge tørt og lett når det
skal arbeides med nye energikrav,
sier departementet.

Energi vil telle i framtida

Regjeringa peker på at energibruken i bygg står for mye av
Norges energibruk. Elektrisitet
fra vannkraft er viktig. Oljekjeler
står fortsatt for en del klimagassutslipp, men dette er klart redusert
fra 1999.
Kravene til energibruk vil bli
skjerpet til såkalt passivhusnivå i
2015. Hovedkravet til passivhus er
at energibehovet ikke skal være
mer enn 15kWh per kvadratmeter.
Regjeringa vil videreføre Enovas
rolle som en sentral pådriver for
rådgiving og støtte til energiomlegging i boliger og
næringsbygg.

Effektivitet

Kommunal- og
regionaldepartementet peker på at
effektiviteten i entreprenør- og
håndverksbedrifter har falt 20%
fra år 2000 til 2011. Til dette
innrømmer en likevel at det er
usikkerhet om fallet i produktivitet,
og at det er variasjon mellom
bransjene som utgjør byggsektoren. Mangel på store
teknologiske framskritt, liten
internasjonal konkurranse og
omfattende krav og regelverk er

Forum for norske bygdesager
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SKEPSIS: NAL er skeptiske til at bygninger under 70 kvadratmeter skal kunne settes opp uten byggesaksmelding. Hensynet
til felleskapets byrom og landskap kan tape på det, mener arkitektene. (Illustrasjon: Modell av foreslått nybygg for
Romsdalsmuseet).

forklarer nedgangen med. Det
siste forholdet, krav og regelverk,
blir tatt opp ei et eget kapittel om
mulige effektiviseringer i plan- og
byggesaksprosesser.

Læring og rekruttering

Meldinga peker på at byggenæringa i utgangspunktet har
godt tilpassa opplæring. Over
60% har fagbrev, og om lag 20
har høyere utdanning. Byggenæringa er likevel sterkt betenkt
over nedgangen i søknader
til grunnopplæring, etter- og
videreutdanning. I tillegg er
det et problem at mange faller
fra gjennom utdanningsløpet.
Meldinga peker videre på at for
få har kunnskap om tradisjonelle
byggeteknikker, og at dette ofte er
avgjørende for å vedlikeholde og
sette i stand freda og verneverdige
bygg.

Tvilende til forenkling for mindre bygg
Norske Arkitekters landsforbund
(NAL) uttrykte tvil til en foreslått
endring i Plan- og bygningsloven
som innebærer at det skal
bli mulig å oppføre bygg på
opp til 70 kvadratmeter uten
byggesaksbehandling.
I en kronikk i Aftenposten
tidligere i sommer, stilte
arkitektenes leder spørsmål ved
om dette er til det beste for
våre bygde omgivelser. Forslaget
innebærer at man uten noen
kvalifikasjoner eller erfaring
skal kunne oppføre ganske store
byggverk.
- Et bygg på 70 kvadratmeter
svarer til lover og regler når en
rekke kvantifiserbare verdier er
besvart: at konstruksjonen bærer,
vegger og tak har tilstrekkelig

isolasjon, krav til sikkerhet,
rekkverk, brannsikkerhet og
så videre er ivaretatt. Det
er hensynet til fellesskapets
byrom og landskap som taper
når utøverne ikke har innsikt i
hvilke virkemidler som tilfører
omgivelsene gode kvaliteter eller
svekker naturgitte eller bygde
omgivelser, het det i kronikken.
NAL mente også at mangelen på
arkitektfaglig kompetanse, ikke
minst for å behandle plan- og
byggearbeid i kommunene, burde
vært tatt opp i meldingen.
NAL støttet derimot at
stortingsmeldingen legger stor
vekt på sammenhengen mellom
energibruk og klimagassutslipp,
og at klimatilpasning er blitt et
stadig viktigere fagfelt.
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