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Forsidebilde: Utskjæringene 
på gildehallen i Vestfold er en 
oppvisning av utskjæringer og 
trehåndverk. 
(Foto: Per Øyvind Berg)
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Sagbladet Frå redaktørkrakken

Det var interessant å følge Heidi 
Finstad fra Treindustrien i hennes 
analyser av norsk skog- og tresektor 
på bygdesagforeningens årsmøte 
i Tønsberg. Hun ga utrykk for 
utålmodighet over Regjeringens 
oppfølging av Skog 22-rapporten. 
Regjeringen har brukt mye tid 
på å behandle et stort materiale 
som næringa sjøl la fram, mener 
Treindustrien. 
 Skog 22 utvalgets arbeid er 
omfattende og med mange kon-
krete forslag til flaskehalser for 
skog- og trenæring som bør løses 
politisk. Rapporten står godt på 
egne bein og fortjener oppfølging 
som forutsatt. Etter at rapporten 

ble lagt fram har dessuten om-
stillingen i norsk oljesektor slått ut 
svært tydelig. Mest typisk er dette 
i Rogaland, og nabofylkene. Ellers 
i landet ser virkningene ut til å 
være mer avdempet. 
 Det blir selvsagt spennende 
å se hvordan dette slår ut for 
bygdesager og andre trebedrifter. 
Men mange bygdesager er knyttet 
til marked for hytter, restaurering 
og tilbygg. Disse feltene innen for 
det totale byggmarkedet er ofte 
noe mer på det jevne i etter-
spørsel, om en ser bort fra enkelte 
hytteboomer i noen distrikter. Det 
handler om tilbygg, det handler 
om å skifte en kledning, trelast 

til en ny uteplass eller andre av-
grensa prosjekter i ganske stor 
grad. Slike privatprosjekter finnes 
det også for eiere av eneboliger. 
Kanskje kan denne delen av 
markedet være noe for bygde-
sager å være mer oppmerksomme 
på i tida framover. Virkningene i 
norsk økonomi vil treffe ujevnt, 
både for det enkelte distrikt og 
på kundenes lommebok. 
 
Med ønske om en fortsatt 
god vinter – hilsen Per Øyvind 
Berg

Gode sagvenner!

To dagers vinterferie på hytta gjør 
godt. Takk for sist til dere som var 
på fagdag med påfølgende årsmøte 
i Tønsberg.
 Til dere som ikke var der, må 
jeg bare beklage at dere gikk glipp 
av to fantastiske dager. Både lære-
rikt og artig, som vi sier i Nord-
Norge, om noe som er morsomt.
 På årsmøtet var økonomi og 
utvikling av foreningen hovedtema. 
Det ble blant annet vedtatt å utgi 
4 utgaver av Sagbladet mot 5 ut-
gaver tidligere. Redaktør Per Øyvind 
blir satt på nye oppgaver som skal 
gi foreningen flere ben å stå på og 
også inntekter til foreningen. Vi vil 
dermed øke foreningens aktivitet 
på nye områder. Med andre ord, 
foreningen er nødt å skape mere 
inntekter, dersom vi skal være liv 
laga i fremtiden.
 Hjemmeside var tema i år og. 
Forskjellen var bare det at all skepsis 
var borte og kostnadene med ny 

side var allerede dekt inn med 
annonser på siden. Det lover godt 
for fremtiden. Nå er det opp til 
dere å bruke mulighetene som er 
der, for deres egen bedrift, ikke 
bare for foreningen.
 Styret har ved flere anledninger 
diskutert ulike måter å arrangere 
fagdag med årsmøte på. Dette for 
å få flere til å komme. Vi hadde 
forslag til årsmøte om å prøve å 
avvikle møte med bare en over-
natting. Noe som ble nedstemt 
med klar margin. For meg sier det 
at de samme som går igjen på 
disse samlingene ønsker å ha det 
slik som det er i dag.
 På fagdagen hadde vi hyggelig 
besøk av storesøster Heidi Finstad 
fra Treindustrien. Treindustrien 
er organisasjonen til de store sag-
bruka. Foredraget handlet om å 
samarbeide for å løse felles ut-
fordringer og bygge hverandre 
sterkere, et hyggelig møte som 

vi håper skal bære frukter i frem-
tiden.
 Ola Fjeldheim holdt foredrag 
om fortidsminneforeningen, mens 
Gry Langbakk foredro om støtte-
ordninger innenfor Innovasjon 
Norge. Vi er sikre på at vi vil ut-
vikle samarbeidet med disse i løpet 
av året. Sekretæren vår må ha en 
spesiell teft i det å finne flinke 
foredragsholdere, ellers så har ho 
utrulig flaks. Hvert eneste år får 
hun tak i fantastisk flinke foredrags-
holdere. Også i år. Jeg sier takk til 
samtlige.
  Avslutningsvis får jeg takke 
utstyrsleverandørene og samarbeids-
partnere som stiller opp 10-år etter 
10-år. Fantastisk.
 PS. Husk å kontakte foreningen 
for å få tilbud på forsikring. Dette 
viser seg for mange av oss å være 
kostnadsreduserende. 
 
Hilsen Arild
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Debatt om kontingent og nye tilbud
I Norsk Bygdesagforenings årsmøte ble det 
diskutert ny kontingentordning og sett på 
andre grep for å sikre økonomien i framtida. 
Medlemmene som møtte var fornøyd, og ga 
gode innspill i flere deler av programmet. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

I gjennomgangen av årsmeldingas hovedpunkter la 
styreleder Arild Kulseng-Hansen vekt på at økonomien 
er et bakteppe for den moderate aktiviteten som var 
i 2015, og at mye av arbeidsplanen for 2016 vil gå på 
tiltak for å øke inntekter.
 - Det er ikke noe mål å redusere administrasjonen 
og aktivitetsnivået. At vi nok en gang må budsjettere 
med underskudd er noe jeg vil beklage, sa han, og la 
til at det selvsagt er et mål å få et resultat i balanse 
eller overskudd. 
 Av aktiviteter er det for 2016, planlagt en større 
konferanse i høsthalvåret. 
 Årsmeldinga ble godkjent med noe spørsmål om 
PEFC- og andre sertifikater. En annen spørsmålstilling 
var om ordet «forening» fører til misforståelser om at 
medlemsbedriftene ikke er moderne og aktive. 

Regnskap
I framlegging av regnskapet kom daglig leder Inger-
Marie Svingeset inn på at en i 2015 har laget et grunnlag 
for seinere år. 
 -Spesielt satsingen på ny nettside for foreningen 
betyr at vi er rigget for framtida på dette feltet. Den 
betyr en bedre profilering av bygdesagene og trelast-
produkter mot kunder som i stadig større grad bruker 
nettet for sine innkjøp. Dessuten har den løsninger for 
annonsesalg, sa hun. 
 Årsmøtet stilte spørsmål til hvilke årsaker som 
oppgis når medlemmer melder seg ut. Det er ikke 
alltid slike tilbakemeldinger blir gitt, men ofte blir det 
oppgitt at redusert aktivitet er grunnen. Det er ingen 
som oppgir at innsats og arbeid fra foreningen ikke er 
god nok i forhold til kontingent. 

Styret 
Bare Egil Fløystøl hadde frasagt seg gjenvalg i styret. 
Som nytt styremedlem ble valgt Amund Jostad Lien. 
Han representerer Lien sag, Oppland. Produksjonen er 
i hovedsak villmarkskledning og spesialhøvling. Han 
ble valgt med akklamasjon. 
 Det samme ble styreleder Arild Kulseng-Hansen, 
Sæteråsen Sag og Høvleri AS i Troms. Han ble valgt til 
styreleder første gang i 2012, og får altså sitt 5. år 
i dette vervet. 
 Som varamedlemmer til styret fortsetter Nils Jørgen 
Engseth, Hedmark, mens Ole Arne Aas, fra Aas Sag 
i Møre og Romsdal, ble valgt til nytt varamedlem. 
Det var 24 stemmeberettigede til stede i årsmøtet 
inkludert styret. 

Arbeid med kontingentsatser
Årsmøtet godkjente styrets modell for medlemskontingent 
med 3 ulike nivåer basert på lønnsnivåene hos med-
lemmene: 

1. 1950,- for medlemmer under 500 000,-  
2. 2500,- for medlemmene mellom 500 000 
 og 1 million 
3. 3500,- for medlemmene over en million

Styret hadde sett på effekten av å starte laveste nivå 
på kroner 1 500 slik det ble lagt fram i fjor. Fordi en 
forholdsvis stor del av medlemmene vil få laveste 
kontingentnivå, ville dette betydd ca 40 000 kroner 
mindre i kontingentinntekter til foreningen. Med 
styrets forslag om tre kontingentnivåer, der laveste 
nivå er 1950 kroner, vil en anslagsvis øke inntektene 
med ca 70 000 kroner. 
 Det kom fram litt skeptiske meninger om så høy 
medlemskontingent, blant annet for pensjonister og 
andre som ikke driver næring. Willy Wahl, som la fram 
det opprinnelige forslaget i fjor, minnet om at hensikten 
med et lavt første trinn var å gjøre det lettere å verve 
nye medlemmer. Tom Opåsen var inne på det samme, 
og mente at mange eldre medlemmer ville finne 
denne satsen for høy til å fortsatt stå som medlem. 
Hallstein Risbakken var klar på at han kom til å være 
medlem så lenge han kunne gå og hadde noenlunde 
hørsel, men gjorde det samtidig klart av han jo var 
ihuga sagmann og!
 Fra kurs de siste par åra hadde Leif Grøndahl 
merket seg at det er det en del nye og yngre deltakere, 
med liten aktivitet, for eksempel skurvolum på 50-60 
kubikkmeter. Dette brakte diskusjonen mer inn på 
hvordan en skal fange opp, og beholde, denne typen 
tre- og saginteresserte. 

STYRET: Fra venstre Ivar Grøndal, Håvar Sunnset, Magnus 
Hovda, Egil Fløystøl og Arild Kulseng-Hansen. Årsmøte-
debatten ble ledet av Johan Skammelsrud, nr to fra høyre. 
Daglig leder Inger-Marie Svingeset lengst til høyre. 

Sagbladet Årsmøtesakene
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Årsmøtet ga styret fullmakt til å vurdere om det skulle 
være mulighet til å være medlem inkl. medlemsblad 
for kr. 950,- Dette kan kalles et ”interessemedlem”, og 
omfatte medlemmer med liten eller ingen omsetning.

Gruppearbeid om aktiviteter
Årsmøtet hadde satt av tid til gruppearbeid om hva 
slags grep en kan se på for å utvikle foreningen videre, 
særlig med tanke på framtidig økonomi. De fem 
gruppene med en styrerepresentant i hver, gjorde 
et godt arbeid på ganske kort tid. 
 
•ForsikringsordningenmedSkogbrand
Er dette tilbud en ønsker, hva er evt grunn 
til at en ikke ønsker det? 
Alle gruppene svarte ja til en fortsettelse av forsikringer 
gjennom Skogbrand. En av gruppene var likevel klar på 
at det ikke er alle bygdesagmedlemmer dette passer for. 

•PEFC-gruppesertifisering 
Ordning med gruppesertifikat blir klar i løpet av mai, 
men færre medlemmer enn forutsatt har meldt seg 
på. Skal foreninga arbeide videre med sertifisering/
dokumentasjonsordninger i framtida? 
To av de fem gruppene var klart positive til et videre 
arbeid med dette. De tre andre var usikre på om dette 
var riktig.

•Markedsarbeid 
En ordning der medlemmer kan kjøpe råd og drøfte sin 
egen markedsføring på nettsider, sosiale medier og 
annet markedsarbeid. Er dette noe dere vil etterspørre? 
Fire grupper var positive til en slik ordning, en gruppe 
så det som lite aktuelt.

•Hjemmeside 
Er det aktuelt med et ekstra tilbud på den nye nettsida 
til Norsk Bygdesagforening slik at de enkelte bygde-

sager kan opprette egne nettsider i en undermeny 
til en fast pris? 
Alle gruppene var positive til et slikt tilbud.

•Årsmøtehelg 
Bør avvikling av årsmøtet og fagdag reduseres fra 2 
overnattinger som en har nå, til et opplegg med 1 
overnatting? 
Ingen grupper ville endre dagens ordning 
og innskrenke til bare en overnatting. 

•Nyetjenester 
Ser du for deg for deg andre tilbud fra foreningen 
som du er villig til å betale for? 
Ingen grupper kom med nye forslag, og det ble heller 
ikke mye tid til akkurat dette spørsmålet for gruppene. 
Men det ble kommentert at ordningen med kjøp/ 
salg på den nye hjemmesida er en klar forbedring 
ved at det nå sendes epost direkte til alle medlemmer 
fra kunder som etterspør. Det ble etterlyst at kunder 
legger inn sted for å lettere kunne avgjøre om 
leveringer er realistisk.  

Minisilo - alt i ett løsning 
3m³ - 20m³ lagringskapasitet. 
1000 - 27.000 m³/h avsugskapasitet. 
Integrert sponfilter i øvre del. 
Tre separate muligheter for tømming, eksempelvis til storsekk,  
flisfyr og brikettpresse. 

 

www.dagslandmiljo.no                 Tlf 99 26 40 50 

Arbeidsplan 2016
Styrets forslag som ble vedtatt i årsmøtet: 

•FagdagogårsmøteiTønsberg.
•Produksjonav4Sagblada24sider.
•Kurs,minst4stk.
•Oppdateringpånettsida,min1gangpr.uke.
•Arrangør/medarrangøravkonferansehøsten2016.
•PEFC-sertifisering.
•Skogbrandforsikring,skaffefaktagrunnlag
   (50 bedrifter)
•Tilbudomnettsideproduksjontilmedlemmene.
•Tilbudområdgivinginnenmarkedsføring.
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      Resultatregnskap
  31.12 31.12
  Noter              2015 2014

 Salgsinntekt 933 298      755 660   
Annen driftsinntekt     
Sum driftsinntekter 933 298 755 660   
Varekostnad 0 0   
Lønnskostn, styrehonorar, møtegodtgj. 645 553 609 815   
Avskrivning 0 0   
Annen driftskostnad 536 561 343 186   
Sum driftskostnader 1 182 114 953 001   
Driftsresultat -248 816 -197 341   
Renteinntekt 0 0   
Annen finansinntekt 18 951 32 960   
Rentekostnad -721 -83   
Annen finanskostnad     
Resultat før skattekostnad -230 586 -164 464   
Skattekostnad     
Årsresultat -230 586 -164 464 

      Balanse
  31.12 31.12   
  Noter              2015 2014
 EIENDELER     
 Anleggsmidler   

 Driftsløsøre, invetar, kontormaskiner 12 017 0   
 Sum anleggsmidler 12 017 0   
 Omløpsmidler     
 Varer 6 336 6 336   
 Kundefordringer 68 300 342 015   
 Opptjente inntekter 161 369 60 000   
 Andre kortsiktige fordringer 7 584 6 766   
 forsk.bet forsiking 1 213 1 167   
 Andre finansielle omløpsmidler     
 Bankinnskudd, kontanter og lignende 866 547 1 256 178   
 Sum omløpsmidler 1 111 349 1 672 462   
 SUM EIENDELER 1 123 366 1 672 462   
 EGENKAPTIALOGGJELD    
 Egenkapital     
 Egenkapital 49 893 49 893   
 Annen egenkapital 950 525 1 181 111   
 Sum egenkapital 1 000 417 1 231 004   
 Gjeld     
 Utsatt skatt     
 Øvrig langsiktig gjeld 0    
 Sum langsiktig gjeld 0 0   
 Kassekreditt 0 0   
 Leverandørgjeld 12 033 6 599   
 Skyldige offentlige avgifter 54 131 49 796   
 påkomt kostnad 0 20 600   
 Annen kortsiktig gjeld 56 784 56 653   
 Sum kortsiktig gjeld 122 948 133 648   
 Sum gjeld 122 948 133 648   
 SUMEGENKAPITALOGGJELD 1 123 365 1 364 652

Resultat og balanse

Organisasjonsnytt 
God deltakelse på høvelkurs
Høvelkurset på Berkåk i Sør-
Trøndelag fikk god deltakelse. 
14 deltakere fant veien til 
Rennebu Sag og Trekultur AS, 
som stilte lokaler til veie for 
den praktiske delen av kurset. 
I teoridelen 4.februar ble det 
gjennomgått treteknologi, 
høveltyper, innstillinger, stål 
og sliping. Dagen etter så en 
på det praktiske rundt dette. 

Skogbrand
Avtalen om forsikringer mellom 
bygdesagforeningen og Skog-
brand har gitt gode erfaringer 
for medlemmer, både på pris-
nivå og faglige vurderinger 
fra selskapets side.
 Selskapet ønsker å få flere 
avtaler på bygdesagforsikring. 
I arbeidet med å få oversikt 
over flere aktuelle forsikrings-
kunder har Skogbrand fore-
slått at en del av faktagrunn-
laget for hver enkelt sag- og 
trebedrift kan samles inn av 
Norsk Bygdesagforening. Dette 
er ei oppgave som foreningen 
har tatt på seg, og som vil gi 
inntekter til foreningen. 
 Det legges opp til at hver 
enkelt bedrift sender inn sitt 
faktagrunnlag til bygdesag-
foreningen, Et slikt fakta-
grunnlag er noen foto av sag, 
høvleri, andre bygninger og 
tomt samt av maskinene på 
bruket. Det enkleste og mest 
sammenlignbare grunnlaget får 
en ved å sende din nåværende 
forsikringsavtale (med eller 
uten pris) til foreningen. Evt. 
kan en fylle ut et enkelt skjema 
som er du får ved å kontakte 
foreningen. Det er verdt å 
merke seg at en ikke er for-
pliktet til å inngå noen forsikrings-
avtale med å sende inn dette. 
Faktagrunnlaget sendes som 
epost til norbygd@online.no evt. 
til Norsk Bygdesagforening, 
Lødemel, 6763 Hornindal. Etter 
en tid vil du bli bli kontaktet 
av Skogbrand.  
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Treindustrien, Fortidsminne-
foreningen og Innovasjon 
Norge var invitert til å se på 
hvilke oppgaver en har, og 
som kan bli løst i et samarbeid 
med Norsk Bygdesagforening. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

-Fra Treindustriens side ønsker vi 
å se på hva vi kan få sammen med 
dere og Tretreknisk. Jeg er opptatt 
av at små leverandører som bygde-
sager skal ha oppfølging. I det 
øyeblikk vi fokuserer bare på de to 
store aktørenen i norsk trelast-
produksjon, så er det et tap for 
Treindustrien og NHO, sa admini-
strerende direktør Heidi Finstad i 
Treindustrien. 
 Hun pekte på avsetninger av 
flis som en felles bransjeutfordring 
det har vært arbeidet mye med 

etter nedleggingen av industri på 
Tofte. – Det er fortsatt helt sentralt 
å få til andre løsninger på dette. At 
det hittil har ordnet seg kan vi takke 
valutaendringene og eksport-
mulighetene for, sa hun. 

Omstilling og grønn energi
-72% av trebransjens energibehov 
er dekket av grønn kraft. Det er 
veldig bra, og et forhold å legge 
vekt på i det grønne skiftet. Men 
hvorfor er vi så lite med i klima-
diskusjonene? Det er et spørsmål 
også dere bør stille dere, sa hun. 
 Videre pekte hun på at bygge-
næringen må bli sentral i et fram-
tidig norsk næringsliv, og må bli 
lagt vekt på politisk i større grad 
enn nå. –Samlet omsetter næringen 
varer og tjenester for 455 milliarder 
kroner, og det er et stort hjemme-
marked. 
 
Må ha forsprang til import
Det er sentralt at byggetekniske 
krav legger til rette for at tre blir 
valgt framfor andre materialer. Et 
viktig tema for Treindustrien er 
også bygge ned kravene til doku-
mentasjon fra det offentlige. 
 -Ikke minst er dette viktig for 
å bedre mulighetene for små og 
mellomstore bedrifter. Denne type 
bedrifter mangler en stor admin-
istrasjon som kan sette seg inn i 
omfattende krav, sa Heidi Finstad. 
 Treindustrien er også opptatt 
av å utvikle norsk industri som 
bygger moduler på en konkurranse-
dyktig måte. Når stadig mer av det 
tradisjonelle tømrerarbeidet ute 
på byggeplassene erstattes av 
elementer, er det også lett å importere 
moduler fra eksempelvis Kina der-
som norske alternativer ikke finnes, 
påpekte hun. 

Lokalt engasjement teller
For Treindustrien er det av interesse 
å samarbeide med blant annet Norsk 
Bygdesagforening om hørings-
uttalelser, mente Heidi Finstad. 
Hun minnet også om at bygdesager 
er en del av lokalsamfunn, der en 
kan få til mye med å gi innspill til 
byggemetoder og materialer når 
nye byggeprosjekter skal planlegges. 

Restaureringsvirke er 
mer enn malmfuru
-Gamle trehus som har over-
levd til i dag er resultater av 
gammel teknologi og kunnskap. 
Vi har glemt mye av dette, 
og ser at bygningene er bygd 
med et ganske bredt spekter 
av treslag og trekvalitet, sa 
generalsekretær Ola Fjeldheim 
i Fortidsminneforeningen. 

Hans forening er verdens eldste 
kulturminneorganisasjon, stiftet 
i 1844. Over 7000 medlemmer i 18 
fylkeslag har stor aktivitet med 
kurs og samlinger. Omtrent halv-
parten av disse medlemmene eier 
eldre hus. 
 -Bygningene er satt opp på 
stedet, av de ressursene som var 
der. Det er brukt svært få material-
typer sammenliknet med moderne 
hus, bare 40-50 i alt. Noen svært 
typiske er stein, leire og tre. Vi vil 
ha kortreiste og skreddersydde 
materialer. Dette er det stort sett 
bare dere som kan levere, sa Ola 
Fjeldheim. 

Interesse for 
bygdesagers arbeid

POLITISK VIKTIG: Tre- og sagbruks-
næringen har allerede 72% av energi-
behovet dekket i form av grønn energi. 
Samtidig omsetter næringen for 455 
milliarder kroner. Det tilsier en økt 
betydning politisk, sa administrerende 
direktør Heidi Finstad fra Treindustrien.

MANGFOLD: Norske trebygninger 
viser et stort spekter at treprodukter. 
Tjære og never er viktig sammen med 
et mangfold av annen trelast, sa 
generalsekretær Ola Fjeldheim. 
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Blanda drops
-For noen år siden satte vi i gang 
å finne kjerneved (malmved) av 
over 250 år gammel furu, og søkte 
dette på spesielle steder som i 
Setesdal og på Røros. Men slik 
furu finnes mange steder. Og vi så 
etterhvert at vi trenger flere typer 
tømmer til trelast. Det kan være 
gran eller furu som har vært fløtet 
eller har ligget i vann, er hogd på 
vinteren og ikke er kunstig tørka. 
Gamle hus er så mangt. Vi finner 
for eksempel stabbur lafta av bare 
topp- og midtstokker, fordi alt av 
rotstokker ble eksportert ut av 
Norge på den tida stabburet ble 
bygd. Et annet stabbur har 100 
år gammel, umalt kledning. Men 
likevel er det fritt for råteskader, 
selv om margsida delvis er snudd 
inn og kledning ikke er lektet ut 
for ekstra lufting, sa Ola Fjeldheim.

Egnet for høvel? 
Selv om kjernevedmaterialer vil ha 
en fortsatt viktig plass for restaurering 
og utskifting av treverk, pekte 
Fjeldheim på annen trelast som 
bygdesager nokså enkelt kan fram-
stille: 
 -5/4 tom bord av gran og furu 
er brukt til veldig mye. Til våre 
formål vil vi både ha skurflater 
og håndhøvla flater. Skurflata fra 
ei bandsag kan bli svært lik de 
originale fra oppgangssagene. 
Håndhøvling er noe vi ofte holder 
kurs i, eller som huseiere gjør sjøl. 
Da teller det mye å ha tre som er 
godt å høvle, og slike planker eller 
bord sorterer dere bedre enn de 
fleste. Jeg mener det må være lite 
risiko å ha et visst lager av 5/4 bord, 
sa Ola Fjeldheim. 
 Han la til at en kommer til å se 
mer på hvordan bord og plank er 
tatt ut av stokken, for å få materialer 
som er mer likt det opprinnelige. 
Erfaringene fra Fortidsminne-
foreningens egne bygninger gjør 
også at en begynner å se mer kritisk 
på trelast som er kunstig tørket. I 
hvert fall vil det gjelde til kledning 
og andre formål utvendig.  

Kundespørsmål 
Med en foredragsholder som tydelig 
hadde stått oppe i mange praktiske 

vurderinger fra hus under rest-
aurering, kom det også spørsmål 
fra bygdesageierne om hva som 
er riktig svar når kunder spør om 
kledning, høvling og maling. 
 -Fram til ca 1960 ble kledning 
til bolighus stort sett høvlet. Og 
fram til da var det også linolje- eller 
eldre malingtyper som var i bruk. 
De malingtypene som kom seinere 
hadde andre heft- og tørkeegen-
skaper, og det ble vanlig å male 
uhøvla flater, sa Ola Fjeldheim. 
 Det kom også spørsmål om 
maling på godt malmet furu, der 
kunder har opplevd tjære som 
svetter gjennom malingslag.  
 –Dette er neppe til å unngå. 
Egentlig er det helt bortkasta å 
male godt malmet furuvirke, sa han. 

Samarbeid kan 
åpne for tilskudd
Samarbeid mellom tre-
bedrifter, løsninger som gir 
mer bærekraft og det å ta 
samfunnsansvar, er tiltak 
som kan bety støtte til tre-
bedrifter fra Innovasjon Norge.  

Treprogrammet til Innovasjon Norge 
ble kuttet relativt mye i stortingets 
budsjettforhandlinger sist høst. 
Seniorrådgiver ved Innovasjon 

Norges kontor i Telemark, Gry 
Langbakk, gikk gjennom støtte-
ordninger som kan være aktuelle 
for småskala treindustri, og la vekt 
på noen forhold som er endret 
etter Stortingets behandling.  

Bærekraft
-Prosjekter som bidrar til mer bære-
kraft og ressursutnyttelse er viktig 
for Innovasjon Norge. Dette følger 
av det grønne skiftet, der lavere 
klimautslipp et er et viktig politisk 
mål. Vi som arbeider i Innovasjon 
Norge skal bidra til disse politiske 
målene, og samtidig bidra til at 
dere oppnår vekst og fortjeneste, 
sa hun. 
 -At kunderepresentanter som 
Treindustrien og Fortidsminne-
foreningen er blant foredrags-
holderne på fagdagen til Norsk 
Bygdesagforening, er veldig bra. 
Det er et godt grep for å få kunde-
kontakt mellom bygdesager og 
store kundegrupper til trelast, sa 
Gry Langbakk. 

Samarbeid mellom trebedrifter
Samarbeid mellom trebedrifter var 
noe av det hun trakk fram som kan 

UTTAK: Hvordan plank og bord er tatt 
ut av stokken har variert gjennom 
tidene. At nye materialer er tatt ut på 
samme måte kommer til å bli lagt mer 
vekt på. 

VEKTLEGGING: Økt bærekraft, mer 
sysselsetting og samfunnsansvar er 
blant de forhold vi legger vekt på, 
forklarte seniorrådgiver Gry Langbakk 
fra Innovasjon Norge. 
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bety støtte fra Innovasjon Norge. 
Samarbeid som gjør det mulig å 
ta i bruk ny teknologi, å oppnå et 
breiere produktspekter for å bli 
mer aktuell for nye kunder, eller 
å samarbeide med analyser og 
utredninger er noe av det som vil 
styrke en søknad om midler.
 I prioriteringer av søknader 
blir det sett på at tiltak det søkes 
for skal øke verdiskaping og syssel-
setting, forbedre lønnsomhet i 
bedriften, føre til økt bruk av tre 
og ha en viss grad av nyskaping, 
innovasjonshøyde. Videre blir det 
sett på gjennomføringsevne og 
utnyttelse av resultatene for andre 
bedrifter. 
 -Å ta inn lærlinger er et godt 
eksempel på å ta samfunnsansvar, 
sa Gry Langbakk. Dermed kom hun 
tilbake til et forhold flere har pekt 
på overfor Norsk Bygdesagforening 
gjennom noen år: Den bransje-
kunnskapen som mange bygdesag-
eiere sitter med om utnyttelse av 
tømmer til trelast er en del av vår 
nasjonale kulturarv, som trenger 
å bli overført til nye generasjoner. 

Dobbelkoniske sirkel 
av kvalitet er tilbake
Bånd til mobile sagbruk av kvalitet
Alt innom høvleriverktøy
 

Kontakte oss 62574600
www.lsab.no 
Følg oss på Facebook for gode tilbud
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Siden starten i år 2000, har 
Emne3 vært med på mange 
krevende leveringer av lauv-
tre. Eieren Øystein Almenning 
er lauvtreentusiast, og har 
spesialisert seg på å foredle 
eik, ask og andre lauvtrær. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Jeg treffer Øystein en ettermiddag 
der han nettopp er kommet tilbake 
fra et møte i Agder. Et byggeprosjekt 
med utstrakt bruk av eik er i opp-
starten, og arkitekt og entreprenør 
har holdt møte med aktuelle under-
leverandører. 
 -Det er veldig nyttig å få være 
med på slike møter. Det kan være 
forhold som ikke er tatt hensyn til. 
Tidlig i prosessen kan det være rom 
for endringer. Det er i samarbeid 
man finner de beste løsningene, 
sier han. 

Begynte med høvleri
Øystein Almenning er fra Barkåker, 
like nord for Tønsberg i Vestfold. 
På hjemgården begynte han med 
å bygge ut sag og høvleri. Etter 
noen år fikk han kjøpt tunet på 
en nabogård, og har nå ca 10 dekar 
tomt for sag og høvling. Hans bedrift 
har nå tre ansatte, og leier ut en 
hall på tomta til et innrednings-
firma (se annen omtale).
 -I starten drev jeg med mobile 
sagbruk. I distriktet er det mange 
små skogeiere, med behov for 
materialer fra egen skog. Med ei 

sag som er rask å rigge, var det 
rasjonelt å skjære også små volumer. 
Jeg kunne leieskjære året rundt. 
Jeg var likevel mest interessert i å 
utnytte de flotte lauvtrærne vi har 
rundt oss i Vestfold. I en ganske 
lang periode har jeg likevel vært 
avhengig av å importere, for å få 
kunne levere etterspurt kvalitet, 
sier han. 

Biprodukter til lager
-Av lokalt norsk lauvtretømmer, 
sitter vi igjen med 30% som vi vet 
er salgsvare. Den lille andelen skal 
i realiteten betale lønn, investeringer, 
vedlikehold, strøm, forsikringer og 
avgifter. Norske kunder til trelast 
av lauv vil svært ofte ha kvistfri 
trelast, i lange lengder. Norsk skog 
som ikke er skjøttet passer dårlig til 
dette. Alt for mye av skurutbyttet 
blir da å legge på lager. Så kan det 
bli til å flytte det rundt, helt til en 
likevel ender opp med å kvitte seg 
med det, sier han. 

Båtmaterialer 
Et av de første satsingsområdene til 
Emne3 var å levere båtmaterialer. 
Geografisk burde utgangspunktet 
være svært godt på Barkåker. Her 
er kort vei til Vestfolds sjøside med 
havner og båtforeninger i Horten, 
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. En 
viss del av båtentusiastene holder 
seg fortsatt med trebåter, som også 
har et visst behov for utskifting 

FLOTT: Kontoret på Emne3 er også utstillingsrom. En kjøkkeninnredning av 
or med innfelt masurbjørk i dørspeilene er et eksempel som kan imponere 
kundene.  

Emne3 Sagbruk og Høvleri AS
Tar krevende prosjekter

VAREMERKE: Firmaprofilering med vekt på fem varegrupper.
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av hudbord, spanter eller andre 
detaljer. Samtidig har distriktet 
innenfor sjøsida et innslag av store 
eiketrær med kraftige trekroner. 
Det gir emner med naturlig krok 
og vinkler, noe Emne3 la opp til å 
skjære ut og selge videre. Bedriften 
la mye arbeid i lage tegninger og 
formidle dette til lokale skogeierlag 
og skogsentreprenører, slik at rå-
stoff kunne tas ut riktig. 
 Men slik Emne3 har erfart det, 
har markedet stilnet av. Det er for 
lite til at det lønner seg å holde 
lager og en sjelden gang levere 
emner eller andre spesialvarer til båt. 

Ask og eik 
Selv om kvistfrie materialer av flere 
treslag ofte må importeres for å 
konkurrere på pris og kvalitet, er 
det tydelig at Emne3 ønsker å bruke 
norsk råstoff så langt det passer. På 
sagtomta ligger tre store stokker 
av ask klar til oppdeling. 
 Dette er ikke av det kvistfrie 
slaget. Nedover mot rota er det 
gammel overvokst kvist, og toppen 
av stokkene er delt i grove greiner. 
På grunn av krok og kvist blir det 
svært mye liv i den ferdige skurflata. 
Bredden på de ferdige plankene 
blir også imponerende. 
 -Dette er materialer til flere 
bruksområder, både kunder innen 
husflid, innredninger og bygg, sier 
Øystein. 
 En av bedriftens satsinger den 
siste tida er å ta i bruk ei press-
vakumtørke. Tørka har plass til 
materialer opp mot 1,2 meter. Det 
gir plass nok til plank av stor eik 
eller ask som kan komme nærme 
seg denne bredden. 

Spesialtørke
-Gamle sagfolk her i traktene sa 
at eika tørker 1 tomme i året. Da 
la en bare naturtørking til grunn, 
og en måtte ta trelast inn i verksted 
for å fintørke til slutt. Jeg kjøpte 
tørka brukt, og har et sett av tørke-
program å bruke. Men jeg prøver 
meg også noe fram, og måler og 
noterer fuktinnhold. Det må være 
et visst samspill mellom temperatur 
og undertrykk. Med for høy temperatur 
skjer ting fort, planken kan se ut 

som en sveitserost inni, det blir en 
cellekollaps.
 Et parti 2 tom eikeplank som 
ble lagt i tørka ved 61% fuktighet 
gikk etter 13 døgn ned til 13,3. Et 
annet eksempel er 30 mm bord 
av ask som ble lagt direkte i tørka 
etter skur. Her gikk fuktinnholdet 
ned til 8% etter 4 dager. Dette er 
en aktuell tykkelse før en høvler 
ned til golvbord, og tørka har en 
kapasitet på ca 60 kvadratmeter av 
disse materialene. 

Et spenn fra stort til smått 
Emne3 markedsfører seg med 
produksjon på bestilling av en rekke 

produkter innen lauvtre, fra små til 
større prosjekter.
 Parkettstav er et slikt eksempel, 
splittet, høvlet og kappet etter den 
gamle tradisjonelle måten. Et slikt 
eksempel er parkett av staver i bøk, 
lagt i fiskebeinsmønster på Jarlsberg 
Hovedgård. 
 Spiler er en annen spesialitet 
for Emne3. - Dette går det en del 
av. Sammen med andre har vi også 
utviklet en akustisk panel, som er 
mønsterbeskyttet, sier Øystein 
Almenning
 De siste 3 åra har en likevel 
spesialisert seg på golv, kledning 
og himlinger. Massive heltregolv 

LITE KJENT: Pressvakuumtørker er lite i bruk i Norge. Øystein Almenning forklarte 
og viste fram tørka under fagutferden ved Norsk Bygdesagforenings årsmøte.

STRUKTUR: Ask har mye struktur fordi årringene har store poreåpninger. 
Her er dette utnyttet i skap ved kontorplassen. 



i eik eller ask har blitt levert i både 
store og mindre ordrer til bolighus 
og konferansesaler.
 -Golv er vårt viktigste produkt. 
Det er mye på grunn av det at vi 
skaffet oss tørke. Et golv i Norge 
veksler mellom fuktinnhold opptil 
12 på sommeren til nedimot 6% 
om vinteren. Derfor er det i hvert 
fall viktig at det er tørket ned 
riktig ved levering. 
 Pressvakuumtørka avgir en del 
varme, som vi kommer til å utnytte 
med overføre til temperert lager, 
slik at trelast kan holde stabil tørr 
tilstand også ved lagring, sier han. 
 
Ny satsing med svikt 
i oljeinntekter
Etter å ha importert blant annet 
eikeplank i mange år, ser han nå 
endringer i lønnsomheten ved dette. 
Valutaforholdet mellom Norge og 
Euro-landene har endret seg mye i 
løpet av et år. 
 -Vi trenger den omstillinga som 
kommer også som følge av svikt i 
oljeinntekter. Det blir nødvendig 

å støtte mer til produksjon og ut-
vikling i fastlands-Norge, mener han. 
 
Norske Lauvtrebruk
Øystein Almenning har i mange år 
vært leder av Foreningen Norske 
lauvtrebruk. En viktig oppgave for 
denne foreningen i seinere år har 
vært å få laget såkalte EPD-er for 
norske lauvtrematerialer. Deltakerne 
på fagutferden ved årsmøtet i 
Norsk Bydegsagforening stilte 
spørsmål ved Øysteins oppfatning 
av dette og sertifiseringsordninger 
som PEFC.   
 Han la fram klare meninger om 
dette temaet:  
 -Halve tørrvekta av for eksempel 
et eikegulv er CO2, lagret som karbon. 
Når vi foredler trevirke til varige 
produkter, bidrar vi til miljøet. 
Karbonet er lagret til bygget en 
dag skal rives, da kan vi putte tre-
virket i ovnen og utnytte det en 
gang til.
 I tillegg er tre en fornybar 
ressurs. Dessuten trematerialet 
erstatte stål og betong, som er 

resurskrevende produkter. Vi som 
driver med produksjon av naturlige 
treprodukter burde hatt en diplom! 
 Hvor mye bedre blir det av å 
betale for å ha et sertifikat? Hvilken 
hest skal vi satse på?
 Det er mange miljømerker i 
markedet.  Avgiftene som følger 
er nok til å knekke småbedrifter.
Når man ser hvilke type virksom-
heter som er miljømerket, er det 
lov å være i tvil, sier han.
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Emne 3 bruker disse 
lauvtreslagene
Ask, bjørk, bøk, eik, kirsebær, 
lind, lønn, or, osp, rogn, selje er 
de norske lauvtreslagene som 
Emne 3 leverer trelast i. I tillegg 
kommer noen leveranser i malm-
furu, importert sedertre og litt 
hickory. Trelast av malmfuru og 
sedertre brukes til kledning 
sammen med osp og eik der 
god holdbarhet er viktig. 

Trebedriften

«Sammen er 

        vi skarpest»

Hos oss får du ekte håndarbeid med lange tradisjoner. 

Bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • service • sliping av verktøy • teknisk besøk • opplæring mm.

TRADISJON I ET BLAD

Tlf 62 58 53 33 - www.stridsberg.no Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no
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TREseminaret på Dovre 
25. april- 1. mai 2016 
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Velkommen til en spennende og lærerik uke på TREseminaret 2016. 
Bli med på kurs i ulike håndverksteknikker med noen av landets  
beste lærarar på sitt felt, og se den fantastiske utstillingen  
«Ur björk» — over 400 gjenstander laget ut av et eneste tre! 

Kursprogram for TREseminaret 2016: 

LAFTING 

Kurs for utøvere med variert erfarings- 

grunnlag. Gir et bilde av laftets utvikling 
fra middelalderen og fram til i dag.  

TØRRMURING 

innføring og øving  i grunnleggende  
tørrmuringsteknikk. Kursene har en  
teoretisk del, orientering om de vanligste 
bruksområdene og hovedtypene av  
konstruksjoner.  

VEGGSMYKKER– LITEN HYLLE/
TAVLETT 

Lær å lage en tavlett og få innføring i  
historien og bruken av denne  
tradisjonelle hylletypen. Kniven er her et 
viktig verktøy.  
 

TÆGERBINDING 

Tæger er røtter av gran og bjørk som blir 
brukt til å flette bla. fat, skåler, korger.  

BYGGING AV KUBBEHUS 

Kurset skal gi en innføring og øving i  
teknikken, samt kunnskap om historien 
og bruken av kubbehus.  

 

TRYKKBLOKKER TIL SAUESKINN 

Lær å skjære trykkblokker for trykking på 
skinn. Blokkene skjæres ut i endeved av 
bjørk.  

SMIING 

For deg som har lyst til å smi, men har lite 
eller ingen erfaring. Kursdeltakerne skal 
gjennomføre flere prosjekter, og lære 
mange av de grunnleggende  
teknikkene som brukes i smia.  

VINDUSRESTAURERING 

Introduksjon i restaurering av vinduer i 
verneverdige bygninger. Kurset gir  
kunnskap om bruk av verktøy og  
materialer til restaurering og  
istandsetting av gamle vinduer.  

I tillegg tilbyr vi kurs i:  
SKIGARDMAKING, TRESKOMAKING, 
LAGE HØVEL , BEHANDLING AV  
TØMMER, TRADISJONELLE MALINGS-
TEKNIKKER og HÅNDVERKSSAFARI. 
Fult program finner du på: 

TRESEMINARET.COM 

 

Velkommen til TREseminaret 2016  

Ny forhandler for ØstlandetAnnonse www.sag.no
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Praktfulle tregjenstander og 
utskjæringer fra Oseberg-
skipet var noe av forbildet da 
Vestfold fylkeskommune 
bestemte seg for å rekon-
struere en gildehall. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

På fagutferden ved årsmøtet fikk 
deltakerne i Norsk Bydgesagforening 
besøke en imponerende hall. Der 
den står tjærebredd litt oppe i sjø-
sida ved Oslofjorden, rager den 13 
meter over bakken på det høyeste. 
Totalt er gildehallen 33 meter lang, 
9 meter bred på midten og 6 meter 
bred ved gavlene. 
 Taket er dekket med kirkespon, 
og er 52 grader. Hver spon har ligget 
en halvtime i tjære varmet til 60 
grader før de ble stiftet fast. Når 
en kommer nærmere er det likevel 
de mange detaljerte utskjæringene 
på dørstolper, søyler og andre 
bygningsdeler som imponerer. 

Høyde og sløsing
Gildehallen i Borre ligger like ved 
et større fredet område med grav-
hauger fra vikingtida. I 2007 ble 
det funnet 7 tufter etter tilsvarende 
haller i gravfeltet. Den ferdige 
rekonstruksjonen, er blitt et prakt-
bygg med mange forbilder. 

-En parallell er de norrøne gudenes 
Valhall, og beskrivelsene av den. At 
alle gudene hadde sin egen hall, er 
et av flere tegn på at hallene var status. 
Å kunne bygge en høy hall var et 
tegn på at en hadde treller nok til 
å bære ved for å holde varmen, at 
eieren rett og slett hadde råd til å 
sløse, sier Fredrik Bjønnes, historiker 
ved Midgardssenteret i Borre. 
 Andre kilder en studerte er tek-
stiler og billedvev fra Osebergskipet, 

sagn, beskrivelser i norske og islandske 
sagaer og funn fra utgravinger.
 Han forklarer videre at de fire 
9,5 meter høye søylene er sentralt 
plassert rundt et stort, åpent ildsted 
på gulvet midt i hallen. På hver søyle 
forteller utskjæringene om hver 
sine sagn og slag slik de er gjengitt 
i Osebergfunnet. Også flere steder 
på ytterveggene er det utskjæringer, 
som det til sammen er lagt ned 
rundt to årsverk på utførelsen av.

Langt historisk bakteppe
Hallene som bygningstype lar seg 
dokumentere fra år 0 og videre 
fram mot stavkirkene, som er de 
eldst bevarte bygningene en kan 
sammenlikne med. 
 Tømrerfirmaet Timber og daglig 
leder Anders Frøstrup fikk det 
spesielle oppdraget å bygge mest 
mulig på vikingers vis.
 -Store tepper med motiv fra 
blant annet Osebergfunnet var en 
kilde å se for seg hvordan hallene 
har vært. Hallene har dessuten satt 
sine fotavtrykk med steinsamlinger 
og rester av tre der stolperekkene 
har vært. Men disse utgravingene 
sier ikke noe om det som har vært 
over bakken. I så måte er stavkirkene 
de mest interessante byggene, for-
klarte han. 

BUE: Vegger og møne med bue er helt ulikt stavkirkene, som ellers har mange 
fellestrekk med haller fra eldre tid. 

Hallen som ble helt konge

KUNNSKAP: Guide og historiker Fredrik Bjønness til venstre og daglig leder 
Anders Frøstrup viste til flere kilder som ble lagt vekt på for rekonstruksjonen.



r                                                                                       www.sag.no 15

Moderne krav
-Midtpartiet i hallen er som i en 
stavkirke. Hovedformen på bygget 
var bestemt da vi overtok ansvaret 
for å lede byggingen av hallen, 
også den buete formen. 
 -Siden hallen skal ta i mot 
besøkende, måtte vi dokumentere 
stabilitet i bygningen som tilfreds-
stiller dagens krav. Det er likevel 
svært lite moderne som er tilført, 
bare noen gjengestagskruer og 
stålbuer. Vår konstruksjon har blitt 
en stiv hall, mens en tilsvarende 
hall bygd etter stavlineprinsipp 
ville blitt mjukere, sier han. 
 En annen utfordring for den 
anerkjente tømrerbedriften er at 
både veggene på hallen og møne-
kammen kurver seg. Slik er heller 
ingen av de gjenværende stavkirkene 
bygd. 

Bygdesager sentrale 
Flere bygdesager har stått sentralt 
for å skaffe fram riktige materialer. 
Det meste av materialene er kjøpt 
på rot, og skåret på Haugestad 
sagbruk på Ra i Vestfold. Noe er 
også levert fra Løten bygdesag og 
Villmarkssaga i Solør, mens sponen 
på taket er levert fra Materialbanken.
 Totalt har gildehallprosjektet 
på Midgard kostet rundt 25 millioner 
kroner, inkludert to separate bygg 
med kjøkken og toalettanlegg.

Kjente vikingskip
Osebergskipet er det mest dekorerte 
skipsfunnet fra Vestfolds vikingetid. 
Her var det også en svært stor samling 
andre gjenstander. Gokstadskipet, 
funnet ved Sandefjord, er det største. 
 Det tredje, og minste av 
Vestfoldskipene, er Klåstadskipet. 
Dette er nå i ferd med å bli kopiert 
i Tønsberg, rett utenfor hotellvinduet 
der Norsk Bygdesagforening avviklet 
årsmøtet. 
 Felles for disse tre skipsfunnene 
er at de lå begravd i leire, som har 
tettet mot oksygen og bevart skipene 
svært godt fram til de ble funnet. 

Sagbladet

STATUS: - Både høyden og utskjæringene er med på å gjøre gildehallen til et 
uttrykk for kongeslekter som sagaene knytter til Vestfold, sa Fredrik Bjønness.

ROTKNÆR: Som i stavkirkene er mange avstivinger sikret med rotknær. Alle over-
flater er høvlet og tilpasset med verktøy kopiert fra vikingtidsfunn. 
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Forsikringen  
tilpasses dine behov

og ditt sagbruk

Medlemmer av  

bygdesagforeningen får 

10 % rabatt på  

sagbruksforsikring

Telefon: 23 35 65 00, Nettadresse: skogbrand.no
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Skigarder er et tradisjonelt 
skogsprodukt, som er popu-
lært i mange distrikter. En ny 
maskin for ekte, kløyvd skigards-
virke er nå på markedet. 

Tekst: Per Øyvind Berg

De fleste kjennere av ekte skigarder 
er trolig enige om at skier som er kløyyd 
er det mest opprinnelige, og har best 
holdbarhet. Men å kløyve store 
mengder skigard med håndredskap 
er svært tidkrevende, og det har vært 
lite å velge i av maskinelt utstyr. 
 Hans Arne Trevland i Trevland 
Maskin AS i Vestfold har utviklet 
en ny maskin til dette formålet, og 
står også for produksjon og salg. 
- TM Skivedklyver er bygd opp på 
en italiensk vedkløyver. Men kløyve-
delen har vi utviklet på nytt spesielt 
for skigardsvirke, sier Hans Arne 
Trevland. 

Middelstore stokker
Maskinen kløyver stokker på 3 meter 
i en operasjon. Den har hydraulisk 

heving og senkning av kløyveorganene 
til 4 eller 6 deler, og kan i tillegg 
leveres med kniv for 8 deler. Aktuell 
diameter er opp til 25 cm som største 
mål på stokken, og ned til 12 cm. 
Knivene i kløyveorganene er festet 

med skruer, og kan enkelt skiftes ut.
 -Maskinen har egen hydraulikk-
oljetank, så den kan leveres som 
traktordrevet eller elektrisk, eller 
begge deler. Kløyvekrafta er 24 
tonn. Maskinen har dreieskive på 
trykksida og har vist seg å greie 
gran med mye kvist og vridning, 
sier Hans Arne Trevland.
 Maskinen lages med hjul for 
transport etter traktor. Den produseres 
nå i hovedsak i Italia, men noe av 
kløyvedelen blir framstilt i Norge. 

KNIV: Knivene heves og senkes med 
hydraulisk betjening for å tilpasse ulike 
stokkdimensjoner, forklarer Hans Arne 
Trevland. Foto: Per Øyvind Berg. 

Ny teknikk for gjerder

I BRUK: Maskinen har to, evt tre 
knivsett for å dele opp stokken. 
Foto: Trevland Maskin.
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Ystadvn. 41
7670 Inderøy
Tlf. 47 87 50 00
www.logosol.no
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LOGOSOL HØVEL

118.000,-  

Ring NÅ for en høvelprat! 
tlf. 478 75 000

HØVEL PH360 
Proff høvel for den som ønsker kvalitet 
og fleksibilitet. Dimensjonering, panel, 
listverk – vi har alle profilene. 
510 mm x 250 mm

Tenker du bandsag, bør 
du tenke MEBOR!  

Topp kvalitet til meget hyggelig priser.

Nyhet! MEBOR FLISHOGGER, 
kan ta dimensjoner på opptil 300 x 400 mm, solid 

maskin.
 

For mer informasjon, ta kontakt med

Mebor Norge AS  

tlf. 995 46567 eller 952 27691

Bare ring for en hyggelig ”sagprat”

Sagbladet

-Vi hadde slitt med å rekruttere 
ungdom hvis de skulle jobbe 
med hoggjern og sandpapir. 
Investeringer i topp moderne 
maskiner har lønt seg, sier 
Torbjørn Lian. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Torbjørn Lian hadde lang fartstid med 
motorsag bak seg før han startet 
innredningsfirma, både som skogs-
arbeider og selger av motorsager 
og småsagbruk. Kjøkken og inn-
redninger i heltre var sentralt fra 
starten. Virksomheten ble seinere 
utvidet med Knut Andreas Lien som 
medeier, og tok navnet Møbel-
snekkerne Lien & Lian AS.
 Den nye bedriften leier en hall 
hos Emne3, se egen sak side 10. Det 
er klare effekter av å ha sag og høvleri 
samme sted, erfarer Torbjørn Lian. 
 Materialene har i større grad 
blitt fuktbestandig mdf og melamin 
som brukes i skapstammer. Kanter 
og andre detaljer lages fortsatt 

mye av heltre, gjerne med lister fra 
nabobedriften Emne3. Men flotte 
spesialbygde skap i heltre av for 
eksempel eik, er fortsatt noe de 
tilbyr og som kunder ønsker.   

Myter om pris
-Mange tror at det er svinaktig dyrt 
å lage et kjøkken eller en innredning 
på spesialmål. Men vi leverer kjøkken 
fra 30.000 kroner og oppover, med 
150.000 kr. som et gjennomsnitt. 

CNC-fresen vi kjøpte kostet 1 
million kroner. Men CNC-freseutstyr 
har gått ned i pris, så mye at også 
enkeltpersonforetak i bransjen kan 
kjøpe en fres. Vi ville ikke hatt sjan-
se til å konkurrere uten den. Både 
for nøyaktighet og sikkerhet er den 
gull verdt i forhold til mange eldre 
maskiner, sier Torbjørn Lian.  

Skjermliv for ungdommen
Lien & Lian har i dag 6 ansatte, og 
omsetter for ca 9 millioner kroner. 
De er godkjent lærebedrift i trevare-
faget, og har lærlinger i arbeid og 
hospiterer elever fra videregående 
skole i perioder.  
 -Jeg tror sterkt på å være åpen og 
dele erfaringer. Med flere yngre i 
bedriften får en andre spørsmål og 
innfallsvinkler enn en ellers ville gjort. 
Investeringene i moderne maskiner 
har lønt seg på flere måter, men 
ikke minst i forhold til å få ungdom 
interessert i faget. De er vant med 
å trykke på skjermen for å løse det 
meste, så også med utstyr for tre-
arbeid, sier Torbjørn Lian.

FRES: Torbjørn Lian, til høyre, forklarte 
for årsmøtedeltakerne hvordan den 
moderne fresen henter riktig verktøy 
for hengsler eller andre detaljer på 
dører, skuffer eller skapstammer. 

Moderne maskiner trekker ungdom



Sagbladet
Fra Skognytting, 

Johannes Kåsa 1943
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Skognytting
Boka Skognytting av Johannes 
Kaasa fra 1943 beskriver mange 
treprodukter som hadde vært 
vanlig framstilt opptil den 
tid, og beskriver uttak av 
tømmer og materialkrav.

Sagbladet gir i denne serien noen 
utdrag fra boka. Den er ei skriftlig 
kilde på mange former for hånd-
verk og tradisjonell utnyttelse av 
skogsråstoff, men omtaler også 
industriell utnyttelse fra tida mellom 
første og andre verdenskrig. Ut-
dragene fra boka er historiske tilbake-
blikk, men gir kanskje også grunn-
lag for å ta opp igjen produksjoner, 
eller se nye måter å bruke tre på 
utfra eldre tids vurdering av tømmer. 

Virke til vann, 
båt og eksport
Materialer til brygger, lenser 
og båter hadde i århundrer 
vært viktige leveranser for 
skogbruket da Skognytting 
ble skrevet. Boka oppsummerer 
både eldre tradisjoner og en 
bruk av trevirke som fortsatt 
var aktuell i etterkrigstidas 
Norge. 

Tekstredigering og foto: 
Per Øyvind Berg
 
Fra boka: 
Rammepåler brukes til forstøtnings-
påler ved lenseanlegg, til havne- og 
bryggeanlegg, til fundamenteringer 

o.l. Disse må være heilt rette for 
at de ikke skal gå skakt under ned-
ramminga. De som står delvis over 
og delvis under vannet, må også 
være av god kvalitet ellers. Særlig 
må de være varige, og da er det 
vesentlig malmen furu det er snakk 
om. Står de heilt under vann eller 
jord er det ingen fare med kvaliteten, 
og da er det mest fordelaktig å 
bruke gran, fordi denne er rettere 
enn furu. 

Skipsknær
Større båter bygges nå omtrent 
utelukkende av jern, så trevirke 
nyttes bare til dekk og innredning. 
Til fiskeskøyter og mindre båter 
derimot går ganske store mengder 
trevirke, og det samme gjelder 
lektere og prammer. 
 Da båtene stadig er utsatt for 
væte og som regel har litt botnvann 
innabords, settes det ganske store 
krav til kvaliteten. Skipsknær var 
en ganske stor artikkel før, og det 
brukes en del nå også til lektere. 
Det er helst grana med sitt flate 
rotsystem som kan levere skipsknær, 
og det er vinkelen mellom ei rot 
og nedre delen av stammen som 
nyttes. Som regel får en bare ett 
kne av hvert tre, men det går også 
an å få to. Av eika kan en også 

av og til få skipsknær, og her ikke 
bare av rota, men også av kroker 
oppe i krona. 

Spanter og hudbord
Til spanter brukes delvis hard gran 
med naturlig krok, men i regelen 
ask som må bøyes til. Eik går også 
an, men er gjerne for sprø. Til 
bordleggingsplank brukes for det 
meste furu, men eik og lerk er også 
utmerket. Det kreves malmen, 
rettvoksen furu med jamn vekst så 
den ikke har tendens til å sprekke, 
og dessuten må den være fri for 
store kvister av hensyn til naglinga. 
Naturlig krok er høgt skattet, men 
det er vanskelig å få den akkurat 
høvelig stor. Bøk kan også brukes 
under vannet, der det stadig holder 
seg rått og lufta ikke kommer til. 
Tykkelsene varierer gjerne fra _ til 
2 tom. 

Master og spirer
I seilskutetida var det mye spurlag 
etter store furudimensjoner til 
skipsmaster. Dette har liten interesse 
nå, men derimot går det en del 
mindre dimensjoner både i furu og 
gran til mindre seilbåter. Dessuten 
er det jamn etterspørsel etter store 
furudimensjoner til brumaster. Det 
har sjølsagt mye å si at disse er godt 

TIL VANNS: Sorteringsanlegget ved Spillum dampsag, Namsos er bygd av ned-
ramma påler. Inne i sagbruksbygningene er det også bruk knær, etter samme 
prinsipp som i eldre skip. 
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON

Allemannsågen CSM 700 Kjedesag. Bandsag-
enhet til samme ramme er under utvikling.

Lunningsvogn til ATV

Vi selger vedkløyvere, vedmaskiner og sagblader av 
meget god kvalitet. I vårt utvalg finner du også hydrau-
likkaggregater, tømmergrip/klo osv. Vi har det meste for 
å oppgradere sagbruk og utnytte biprodukter til ved. 
Besøk vår hjemmeside eller vår nye butikk, bare 20 min 
kjøretid fra Kløfta og Gardermoen, eller 45 min fra Oslo.

Se vår hjemmeside:www.sagutstyr.no

malmne og holdbare, og derfor er 
hurtigvokst såttefuru ikke brukbar 
til dette. Brumastene må teljes 
litt på en side for at det skal bli 
anleggsflate for brudekket.
 Spirer brukes også til master 
og rær på båter og til stillaser ved 
skipsbygg. Det stilles store krav til 
rett vekst, og derfor blir det helst 
gran som legges ut til spirer, men 
det drives da furuspirer også. De 
må dessuten være lange og slanke, 
kvistrene og uten råte. For å hindre 
sprekking drives de mest ut med 
barken på, og de må kvistes meget 
forsiktig for at kvistrota ikke skal 
flekkes ut.  

Spesielle eksportdimensjoner
Tidligere ble eksportert bjelker av 
ymse slag. Det var gjerne grove 
dimensjoner som var skåret eller 
hogd firkanta. De fikk navn etter 
det landet som de ble eksportert 
til, slik som hollandske, engelske, 
dansk eller tyske bjelker. 
 Dimensjonene og kvalitets-
kravene var litt forskjellige. De ble 

delvis brukt som vanlig skurtømmer 
og delvis til brygger og diker. Hollandsk 
smålast er nærmest props som blir 
firhogd i rotenden. Den brukes til 
bindingsverk i murhus. Juffers, kult 

og kolders gikk også til Holland. 
Det er ubarka last som blir firhogd 
til 2/3 av lengda. 

Parti med rundtømmer, såkalte spirer. Liten avsmaling var et viktig kriterie 
for å sorter ut dette virket. (Ilustrasjon fra boka)

Sagbladet
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Annonser www.sag.no

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad

e-post: info@falkenberg.no

www.falkenberg.no

tel: 66 77 89 00

FolieCon Diodelaser

Linjelaser 

• inkl festeprakett, 

• til en svært gunstig 

pris. 

• effekt 15 mW

• kr 6400,- + mva

• vanlig stikkontakt 

• for 230 Volt

• strømforbruk ca. 1 

Watt

Annonser i Sagbladet!

Denne annonseplassen 
kunne vist maskiner og 

utstyr fra DIN salgsbedrift! 

Annonser i Sagbladet retter 
seg direkte til sag-, høvel- 

og trebedrifter. 

Norsk Bygdesagforening tilbyr 
også bannerannonser på 

www.sag.no

Kontakt redaksjonen 
for informasjon og priser. 
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Sagbladet Fra årsmøte og fagutferd



Kutterspon
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Tre til asfalt
Hollandske forskere har prøvd å 
utvikle en ny asfalt med lignin fra 
trevirke som bindemiddel. Om den 
kommer i kommersiell bruk, kan den 
bety flere fordeler for skandinaviske 
land, som har rikelig med skog. 
 I en bioasfalt vil treproduktet 
lignin erstatte en del bitumen, som 
er et bindemiddel i vanlig asfalt, 
og som utvinnes av råolje. Ved å 
bruke ligning i stedet for olje kan 
klimabelastningen fra produksjon 
av asfalt, bli redusert kraftig. 
 En annen fordel er at bioasfalten 
kan legges ved 125° – 130°C, noe 
som er 50°C lavere temperatur enn 
til vanlig asfalt. Dette blir enda et 
forhold som sparer CO2 utslipp.
Men det kreves mer forskning på 

denne asfalten, ikke minst for å 
se om frost og vintervær eller høy 
sommertemperatur ødelegger veien. 
Kilde Trae.dk

Stor, sterk test
Et helt nytt næringsbygg i skala 1:1 
er bestilt som modell for et seinere 
næringsbygg ved Stavanger. Det 
reises med LVL-bjelker, en slags 
mellomting av kryssfiner og limtre. 
Leverandør er Moelven, arkitekter 
er Helen & Hard, og entreprenør er 
Faber Bygg AS. Dragere og søyler 
forbindes med dybler i nedtørket 
og laminert bøk. Dyblene er 80 mm 
i diameter og 75 cm lange. 
 –Hadde vi reist dette i betong 
og stål, ville avvikene vært i centi-
meter. Her er vi innfor en millimeter, 

sier entreprenøren til bladet 
Byggmesteren. Faber bygg AS har 
i følge bladet markert seg som en 
nyskapende byggmester. 

Forventer oppfølging
Verdikjeden Skog og Tre utfordrer 
regjeringen på å følge opp Stats-
budsjettet for 2017 i tråd med 
bransjens anbefalinger i Skog 
22-rapporten. I et innspill minnet 
de nylig om at hvis målet om Norge 
som et lavutslippssamfunn i 2050 
skal oppfylles, må skogen spille en 
helt avgjørende rolle. 
  I innspillet tar en til orde for at 
en målrettet politikk er påkrevd. 
«Næringen er bekymret for at den 
varslede Skogmeldingen blir en 
sovepute som hindrer omstilling og 
utvikling i verdikjeden. Potensialet 
for økt verdiskaping er stort. Ulike 
konkurransevilkår og betydelige 
utfordringer knyttet til avsetning 
på biprodukter svekker lønnsomhet 
som er en forutsetning for omstilling 
i industrien», heter det blant annet 
i brevet. Verdikjeden Skog og Tre 
består av Treindustrien, Treforedlings-
industriens Bransjeforening, Maskin-
entreprenørenes forbund, Lands-
organisasjonen, Fellesforbundet, 
Norges Skogeierforbund, Norskog 
og NoBio.
Kilde: Maskinentreprenørenes forbund

Mer til tog
Norges Skogeierforbund har ut-
arbeidet en rapport som viser at 
en mer effektiv terminalstruktur 
i området mellom Lillehammer, 
Elverum, Kongsvinger og Lillestrøm 
kan spare skognæringen for betydelige 
transportkostnader i framtida. 
 Ifølge beregningene vil en ny 
terminalstruktur, sammen med 
elektrifisering av Røros- og Solør-
banen, kunne spare skog- og tre-
næringen for opp mot 30 millioner 
kroner i året, bare på transport av 
massevirke fra det analyserte området.
 I dag går i overkant av en 
tredjedel av tømmeret fra det 
analyserte området til industrien 
i Østfold, mens resten sendes til 
Sverige.
Kilde: Magasinet.skog.no

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – tømmersagblad med plasmasveisede tenner

Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp og Hss.
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

Ove Ødegård AS, Bekkevn. 202
Vear Industriomr. 3173 Vear

Tlf: 33 36 51 56 – Epost: post@oveodegaard.no

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

T:62821555•F:62821550•E:info@se-saws.no•www.se-saws.no

Arbeidsklær Fottøy  Verneutstyr 
Fritidsklær  Profilering  Gaveartikler

 Tlf: 61 18 19 00



Bygdesagenes leverandørguide
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Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

Minisilo - alt i ett løsning 
3m³ - 20m³ lagringskapasitet. 
1000 - 27.000 m³/h avsugskapasitet. 
Integrert sponfilter i øvre del. 
Tre separate muligheter for tømming, eksempelvis til storsekk,  
flisfyr og brikettpresse. 

 

www.dagslandmiljo.no                 Tlf 99 26 40 50 
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Kampanje – kjerneved og malmfuru
I løpet av januar har Moelvenkonsernet satset tungt 
med å markedsføre trelast i kjerneved/ malme av 
furu. Se gjerne mer på deres nettsider. 
 Fordi bygdesager viderefører tradisjoner, 
erfaring og stor kunnskap om slik trelast, velger 
Norsk Bygdesagforening få dette fram på www.sag.
no. Vi legger opp til å ta fram to bedrifter hver uke 
framover. Som grunnlag for å velge ut bedrifter, 
velger vi blant de medlemmene som har registrert 
sine trelastprodukter på hjemmesida. I slutten av 
februar var det 16 bygdesager som hadde registrert 
seg med kjernevedmaterialer. 

 

Men her er det er plass til flere! Om du har kjerne-
ved eller annen trelast å tilby, og ikke er registrert 
det enda, er det bare å ta fram veiledningen som ble 
sendt alle medlemmer i epost 16.oktober i fjor, og 
19.feberuar i år. Jo flere medlemmer som registrerer 
sine hovedprodukter på www.sag.no, desto mer 
aktuell blir sida for kunder som søker trelast. Det 
kan bli aktuelt å kjøre liknende kampanjer for 
andre produktgrupper.

Trenger du hjelp med å registrering, eller ny 
skriftlig veiledning, ta kontakt med foreningen.



Forum for norske bygdesager

BReturadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal


