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Frå redaktørkrakken

Sagbladet

Når det meldes om at Regjeringen
har lagt fram forslag til statsbudsjettet, er det et av flere tegn
på at høsten er kommet. Statsbudsjettet får stor oppmerksomhet
i alle typer media, og det er i liten
grad mulig for Sagbladet å dekke
dette feltet. Når det nå går fram
at Trebasert Innovasjonsprogram,
Treprogrammet, er foreslått tatt
vekk, er det likevel grunn til å
kommentere det.
Siden Treprogrammet ble innført i 1999 har det bidratt til mange
gode eksempler på bygging med
tre, og utviklet flere deler av skogog trenæringen. Mest tydelig er
en rekke bygninger med gode
signalverdier rundt om i landet.
Disse bygningene blir lagt merke
til, og åpner øynene på andre utbyggere, både offentlige og private.
Men også en rekke prosjekter
innen trebransjen har fått støtte til
å forbedre og utvikle ny teknikk.
I alt har om lag 1 000 saker vært

inne systemet. Ca 500 millioner
kroner er disponert i programmet.
Med en støtte på 30%, har det
utløst til sammen 1,5 milliarder
kroner i utvikling.
For Norsk Bygdesagforenings
del var støtten gjennom Treprogrammet viktig i mange år,
med tilbud om rådgiving i enkeltbedrifter og faglige kurs som ble
avviklet lokalt. Begge deler har
vært viktig for at nye bedrifter
kunne starte opp, eller å utvikle
trebedrifter videre. Over 100 ulike
kurs ble holdt, der 10 personer
deltok i gjennomsnitt pr. kurs.
I forslaget til Statsbudsjett er
støtten gjennom Treprogrammet
overført til bevilgninger for økt
skogplanting, gjødsling av skog
og skogplanteforedling. Regjeringen viser til at FNs klimapanel
regner dette som de mest kostnadseffektive tiltakene i skogen, og
at en vil legge om fra virkemidler
som er næringsspesifikke til breie

virkemidler i stedet.
Det gjenstår å se om Treprogrammet vil bestå etter Stortingets
behandling av Statsbudsjettet. I
skrivende stund ser det ikke så
positivt ut. Så langt har de større
organisasjonene i skog- og trekjeden kommentert det med
skuffelse, men ser ut til å ha lagt
mer arbeid i å kommentere skatteforhold rundt eierskifte av landbrukseiendom, tilskudd til transport og
utbygging av kaier og veier. Bedre
transportløsninger er selvsagt
viktig, men erstatter neppe de
effektene som Treprogrammet
har hatt. Norsk Bygdesagforening
arbeider for å få Treprogrammet
inn i budsjettet igjen, og oppfordrer andre om å påvirke der
de kan.
Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!
I går ble siste oksen skutt på vårt
vald, men naboan har flere dyr
igjen, så jeg regner med at det
blir noen turer til på meg og Trygg.
Jeg fikk ny hund for 1,5 år siden.
En fantastisk elgjeger og turkamerat.
I Bygdesagforeningen har vi
endelig fått ny hjemmeside på
plass. Den skal utvikles videre, så
her er det viktig at alle bidrar.
Hver enkelt av oss må kontrollere

at opplysningene som ligger ute,
er riktige. Dersom en har tips om
ting som bør være med, så kom
med det.
Når det gjelder PEFC -sertifisering
er vi godt i gang med den jobben
også. Dette blir en stor og krevende
jobb for foreningen. Når en da
leser på facebook siden til Bygdesagforeningen at feil miljømerking
stopper for kjøp av norsk tre, blir

www.sag.no

en ganske overgitt. Kebony AS
velger bort norsk tre... Verden er
blitt gal, spør dere meg. Uansett
så tror jeg vi får holde oss til den
merkingen de norske skogandelslagene har valgt, dersom vi ønsker
å bruke norsk tømmer.
Ha en fortsatt god høst!
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Kurs
Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Mosjøen videregående
skole arrangerer den 27. og 28.
november kurs i «Drift av sagbruk».
Leif Grøndahl er kursinstruktør!
Vi håpar at mange melder seg på
og at det blir min. 10 deltakarar
til kurset. Program blir lagt ut på
nettsida vår og sendt pr. e-post til
medlemmar og abonnentar. For
dykk som vi ikkje har e-post adresse
bed vi om at de tek ein telefon
til oss for informasjon og eventuelt
påmelding.
Vi vil også arrangere eit kurs i
«Drift av sagbruk for nybegynnere»
i Målselv/Bardufoss-området før
nyttår. Dato er ikkje bestemt, men
informasjonen vert distribuert på
nettside og e-post. Følg med!

Ny nettside

KONTAKTER: Kurs er lærerikt for faglige tema, men er også til god hjelp for å
knytte kontakter til seinere nytte. (Arkivfoto)

Det er ei glede å endeleg ha fått ny
nettside opp å gå. Vi har brukt ein
del tid på å få gjennomført arbeidet
og vi vil kontinuerlig legge inn
stoff og aktualitetar for både medlemmar og andre interesserte. Vi
håpar du syns at nettsida er oversiktleg, lettlest og informativ. Sida
er på ein måte delt i to, der eine
delen går mot ålmenta og den
andre delen mot organisasjonen/
medlemmane.

For medlemmane sin del vil det
no bli litt endringar. De har fått
tilsendt pr. e-post (brevpost til dei
vi manglar e-post adresse på) eit
informasjonsskriv om kva endringar
som gjeld for dykk. Medlemmane
skal sjølv administrere sine kontaktopplysningar og produkt på nettsida. Dette håpar vi alle vil gjere så
fort som mogleg, då det er ein stor

NETTSIDE: Slik ser den nye nettsiden til Bygdesagforeningen ut. Ta en titt,
og kom gjerne med tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.
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fordel for oss alle. Ikkje minst de
som ønskjer å profilere dykkar produkt. Kvar enkelt medlem går inn
og «bestiller» brukarnamn og passord og får dermed tilgang til å
administrere sine opplysingar.
Medlemmar vil også få tilsendt
e-post kvar gong nokon legg inn
ein forespørsel på sida. Dette er
nytt og det er difor ein fordel å
passe på at ein har registrert e-post
adresse i foreininga.
Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldingar og forslag til forbetringar,
og husk at vi hjelper deg dersom
du har problem med å legge inn
bedriftsopplysningar.
For at vi skal ha gode saker på
nettsida, send oss gjerne bilder og
tekst frå nettopp dine produkt
eller prosjekt, det er alltid noko
spennande som skjer på bygdesagene
rundt i Norges land, og det vil vi
gjerne dele.
Vi vurderer også å gi kvar enkelt
medlem tilbod om eiga nettside
gjennom same løysinga. Dette kjem
vi tilbake til.
For deg som lurer på om det
kostar noko å få medlemstilgang
på nettsida. Nei, dette er ein medlemsfordel og GRATIS for alle medlemmane!
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PEFC- sertifisering
Sertifisering av bygdesager har vi
også arbeidd med over tid, og vi
har konkludert med at PEFC er den
mest aktuelle sertifiseringa. Det
har vore ein del arbeid å skaffe
seg oversikt, og vi har no 2 ulike
alternativ til revisjonsfirma, som
begge har gitt oss endeleg tilbod.
Styret i Norsk Bygdesagforening vil
ta ei avgjerd om revisjonsfirma på
styremøtet den 21. oktober.
Det er pr. dato 11 bedrifter
som ønskjer å bli sertifisert etter
PEFC. Vi håpar at enda fleire vil
melde seg etter kvart. Med fleire
bedrifter vil det bli billegare for
kvar enkelt. Følg med på www.sag.no
om det vidare arbeidet.

Noe å tenke på…
Mange medlemmer har oppdaterte
hjemmesider eller facebookkontoer
med en rekke foto som viser bygging,
høvling eller annen aktivitet. Svært
ofte er dette aktivitet med mye
lyd – støy. Det er selvsagt å håpe
at maskiner som sag, høvel eller
liknende alltid er slått av og ikke
er i bruk, når fotoene er tatt. Når
maskiner er i gang, er det grunn
til å passe på at øreklokker, hjelm,
vernebriller eller annet verneutstyr
er på. Foto av arbeid som blir lagt
ut på nettet er sterke signaler om
hvordan slike hensyn blir tatt i alle
bedrifter.

Riksantikvaren i mål
med stavkyrkjene
Stavkyrkjene er ein spesielt
verdifull del av bygningsarven
vår. Det har truleg vore over
1000 stavkyrkjer i landet, og
kun 28 er bevarte i dag.
Gjennom Stavkyrkjeprogrammet er desse sette i stand
i løpet av perioden 2001-2015.
Stavkyrkjene er eksempel på det
fremste handverket vi har i landet
når det gjeld konstruksjon, materialvalg, dekor og inventar. Då Stavkyrkjeprogrammet starta i 2001
var mange av kyrkjene prega av
mangel på vedlikehald og var i
dårleg stand. I tillegg til å sette
kyrkjene i stand slik at dei kan bevarast for ettertida, omfattar programmet også konservering av dekor
og kyrkjekunst. Arbeidet skal også
få fram dokumentasjon som grunnlag for vidare forskning og rekonstruksjon av det som er tapt.

Arbeidet i Stavkyrkjeprogrammet
Arbeidet krev ei varsam og analytisk
tilnærming slik at unødige skadar
ikkje oppstår. Målet er å ta vare
på mest mogeleg av dei originale
bygningsdelane. Erfarne handverkarar som har erfaring med
tømmerhus frå mellomalderen
og andre bygningsvernprosjekt er
med på istandsettjinga. Samstundes
har andre handverkarar fått ny

kunnskap og erfaring gjennom
Stavkyrkjeprogrammet. Det pågående arbeidet på stavkyrkjene
vil kunne bidra til lokal verdiskaping og føre til meir bruk av
tradisjonelle handverksteknikkar,
materialar og ressurser.

Opne byggeplasser for publikum
Målet er at publikum skal få oppleve kyrkjene og dei kulturhistoriske
verdiane dei representerer. Dirfor
ønskjer Riksantikvaren at byggeplassane skal vere opne, og at skular
og museum kan bruke informasjon
om kyrkjene og istandsetjinga som
blir gjort i sitt arbeid.
Stavkyrkjeprogrammet kan
skape positive ringvirkingar i form
av større aktivitet når det gjeld
kunnskap om tradisjonell materialog ressursbruk. Stavkyrkjene og
vedlikehaldet av dei kan vere ein
god ressurs, mellom anna til
næringsutvikling.

Alle stavkyrkjene er brannsikra
Stavkyrkjene er i dag utstyrt med
omfattande sikringsanlegg for å
redusere faren for at bygningane
skal bli skada eller øydelagde av
brann. Alt sikringsarbeid på stavkyrkjene er utført med små bygningsmessige og estetiske inngrep.
Stavkyrkjeprogrammet vart
avslutta i 2015. Alle dei 28 kyrkjene
er ferdig istandsette.
Kjelde: Riksantikvaren.

BygdeMart´n
Vi minner om
Bygdemartn
Som medlem i Norsk
Bygdesagforening har du
mulighet til å sett inn gratis
annonser for brukt utstyr du
ønsker å selge. Annonser tas
inn i neste utgave av Sagbladet,
så sant det er plass i bladet.
I STAND: Rollag stavkirke i Buskerud er en av landets 28 stavkirker.
(Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren)

www.sag.no
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Topp håndverk
fra stokk til seng

Trebedriften
Simostranda Stav & Laft AS
skaffer seg godt tømmer til
egen sag. Stor lafteplank blir
skjært, og tørket i friluft. Gode
sidebord blir til dører og
annet inventar. Håndverket
fra eiere og ansatte følger de
lokale hyttekundene både til
bords og til sengs.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Siden 1996 har eierne Sveinung
Bergan og Einar Holm utvidet firmaet
med to ansatte, Pål Midtskogen
og Bjørnar Indresæter. Bedriften
i Modum i Buskerud legger vekt
på å bygge hytter og hus med håndlaget kvalitet og godt treverk i alle
deler. De driver totalprosjektering,
og står også for arkitektarbeid og
byggesøknader.
Omtrent 300 kubikkmeter furutømmer blir hvert år tar tatt inn for
skur på bandsaga hos Simostranda

LÆREBEDRIFT: Simostranda Stav & Laft AS er godkjent lærebedrift i tømrerfaget.
Erik Ramstad har sommerjobb for andre året i bedriften.

Stav & Laft AS. Godt tømmer fra
nærområdet er avgjørende for å
kunne lafte hytter og lage godt
inventar. 20 til 30 kubikkmeter grantømmer til åser kommer i tillegg.

Kontakt i maskinlag
Formelt kjøper bedriften tømmer
gjennom Viken skog. Men det er

gjennom god kontakt med 5-6
hogstmaskinlag at de får mulighet
til å plukke ut tømmer fra et totalt
tømmerkvantum på 150 000 til 200
000 m3.
-Vi er mer og mer avhengige
av å kjøpe tømmer på denne måten.
Stadig færre driver egen skog og
har kunnskap til å kappe ut tømmer
som passer for oss, men vi kjøper
fortsatt noe direkte fra skogeiere.
Vi kjøper for det meste i 8 meter
lengder. Det passer for å ta ut bord
fra sideutbyttet og til de breddene vi
oftest trenger på tvers av bygningen.
Der er vi sjelden over 7,5 meter, sier
Sveinung Bergan.
Aktuelt toppmål på tømmeret
er fra 30 cm og oppover, og betales
til priser fra 700 til 900 kroner.
Det gir lafteplank i 8 eller 10 toms
bredder. Et lite parti ligger også på
lager i 12 tom bredde.

Naturtørking

BEITSKI: Den breie beitskia er både
avstiver for lafteveggen og karm
for dørbladet. Kinninger avslutter
laftestokkene inn mot beitskia.
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SPALTE: Ei egen luftespalte er laget
i den nokså breie stabelen av ukanta
bord. Det gir ekstra luft og hindrer
blåved.

Det er kun naturlig tørking på sagtomta til Simostranda Stav & Laft
AS. Ei tørketid på minst to vårsesonger må til, mener de. Alt
blir skjært til lager uavhengig av
ordrer.
-Med skur, barking, stabling og
tekking er det mye arbeid med
materialene, men vi mener det er
brukbar økonomi ved å stå for

Forum for norske bygdesager

Trebedriften
mest mulig sjøl. Omsetningen har
ligget fra 3,5 til 6,5 millioner kroner
årlig. I det siste har vi gått over til
å kjøpe inn vanlig trelast som ikke
blir synlig. Det er en utfordring å få
inn alt tømmer i løpet av desember,
januar og februar, som er det
ønskelige for oss, sier Sveinung
Bergan.

Skole som bygger sag
-Hvorfor akkurat de tre månedene,?
spør Erik Ramstad, som har sommerjobb på andre året for laftebedriften.
Ved Sagbladets besøk er det ferie,
og bare han og Sveinung Bergan er
på plass.
Sveinung Bergan forklarer om
hvordan vinter og kulde setter
tømmeret i dvale, effekten det får
på treverket, og ønsket om mest
mulig gammelt, utvokst tømmer.
Erik Ramstad har gått første året
på byggfag ved Rosthaug videregående skole i hjemkommunen
Modum. På spørsmål om han har
fått lære noe om tømmerkvaliteter
og det Sveinung Bergan er opptatt
av, viser han til besøk på Moelvens
sagbruk. Men den videregående
skolen har også kjøpt sag selv, og
er i ferd med å bygge opp saghus
og andre bygninger for å bruke
saga i undervisningen.
- Jeg var med i et tverrfaglig prosjekt
der vi samarbeidet med andre for å
komme med forslag til sagbygning.
Vårt lag vant ikke, dessverre. Skolen
har bandsag, slik som her, og jeg
har sett at det ikke er så lett å få
saga til å gå pent, sier han. Mer om
tømmer og saging håper han å
lære neste skoleår.

PLASS: Annekset har god plass i laftehallen. Simostranda Sag & Laft impregnerer
deler av egen trelast til bruk i blant annet vindskier og islekter.

fyller opp med betong og retter av
på toppen. Så tar vi vekk forskalinga,
og setter ned 50 mm Styroformplater i bakkant. Styroformplata
bryter kuldebrua fra natursteinen i
den ferdige muren, og golvplata kan
støpes på vanlig måte, forklarer
Sveinung Bergan.
-For første omfar med laftestokker,
eller bunnrammene ved stavbygg,
setter vi stokken ned på klosser av
impregnert tre. Det lille mellomrommet som blir mot mur og membran, fyller vi med fugeskum innerst

og betong fra yttersida. Mange
legger første omfaret rett på muren.
Men vi mener vi får en tettere
løsning som hindrer mus i å komme
inn med vår måte.
Naturstein får de etter avtale
plukke ut i et lokalt steinbrudd.
Simostranda Stav & Laft tar også
seg å mure peiser, skorsteiner og
utepeiser.

Tydelig tretradisjon
Både i laft- og stavbygg bygger
firmaet med synlige bunnstokker

Naturstein
Å mure med naturstein er en del av
håndverket som Simostranda Stav
& Laft AS tilbyr.
- Vi mener vi gir fra oss et riktig
bygg til kunden når vi murer grunnmuren av naturstein. Og vi ser at
det går raskt, og blir rimelig med
den treningen vi har. Vi starter med
å sette forskaling på innsida av
muren, og i rett høyde, eksempelvis
30 cm fra ferdig utvendig front.
Foran setter vi naturstein på en
betongsåle med armeringsjern, og

LAGER: Lafteplank i 8-, 10- og noe 12 toms dimensjon ligger på vent for tørk og
nye ordrer. Etter skur og barking blir lageret delvis lagt opp med lastebilkran.

www.sag.no
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Trebedriften
i døråpningene. Stokkene blir da
også dørstokk og anslag for dørbladet.
- Vi lager også bueform i dørstokken.
Veldig få lafter med døranslaget
rett i tømmer og beitski. Dørkarmer
med lister utapå tømmeret er det
vanlige, og i stavbygg er det også
mange som deler av rom innvendig
med lettvegger. Men også vi lever i
2015, og bruker motorsaga så mye
som mulig i laftejobben. Deretter
overtar bila eller høvelen finpussinga,
sier Sveinung Bergan.
Selv har han gått skogskole,
og det kan være en grunn til å la
motorsaga ta mye av jobben. Et
annet skoleår han trekker fram,
er året på Lien landbruksskolen i
Hallingdal, med særvekt på håndverk.

Utnytter tømmeret
- Av sideborda fra laftetømmeret
tar vi ut breie bord til golv, panel,
trapper, senger, skap og andre innredninger. Litt lafteplank kjøper vi
inn, men 90% av trelast til hyttene
er fra egen produksjon, sier Sveinung
Bergan.
- Gir hyttekundene uttrykk for
at denne helhetlige utnyttelsen av
tømmeret er positiv for dem?
- Ja, en del kunder velger nok oss
av den grunn. Men om de vil ha
vanlige smale panel- eller golvbord,
får de velge det, sier han.

VINKEL: På Gjerdesaga har firmaet bygd inn ei egen styring for å få topp- og
bunnkapp parallelle på ukanta bord. I anlegget er det felt ned et måleband med
avstand til bladet. Et kulelagret mothold er parallelt med bladet, og kan stilles
inn vinkelrett og i aktuell lengde for bordet som skal kappes.

For golvbordas del er firmaet nøye
med å informere om at tre er
levende materiale, og for eksempel
kan krype noe når de blir lagt over
varmekabler.

Krysslufting i tak
Torvtak en er en naturlig del av
mange lafta hytter og hus. Simostranda Stav & Laft AS legger vekt
på god lufting av slike tak, for å

unngå kondens og råteproblemer.
- Vi krysslufter, med en toms
langs taksperrer og to toms på
tvers. Oppå dette kommer bordtro
og tett membran, og så torv. Med
krysslufting vil det bli åpning både
i vindski og ved takfoten. På de
aller største bygningene har vi satt
inn egen luftepipe på mønet for å
sikre mot kondens.
En annen løsning kan være
varmt loft med 10 cm markplate
under torv, og 5 cm markplate på
takutstikk, forklarer Sveinung Bergan.

Bandsag

Gammelt blir nytt når denne hytta settes sammen, og får noen nye løsninger
på langsida. Tømmeret har gamle merkinger etter flytting.
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Som for mange andre som skjærer
lafteplank, er det bandsag som gjør
jobben også hos Simostranda Sag
& Laft AS. Karene er godt fornøyd
med Woodmizersaga som de kjøpte
brukt i 1997. Den bruker de også
til å skjære sviller for stabbur, i
trapesform, eller kappe kubber til
pillarer. Spent fast i ei ramme er det
enkelt å kappe alle pilarer på en gang,
og i vinkel. Kapping med motorsag
blir ofte litt skeivt, mener de.
Også gjerdesaga har fått påsveisa litt ekstra maskindeler for å
kappe i vinkel. Det kommer særlig
til nytte for å kappe villmarkskledning. Siden kanten er ujevn,
får en ikke anlegg og riktig vinkel

Forum for norske bygdesager

Trebedriften
på vanlig måte. Med et mothold
på tvers av anleggsbordet og en
lengdeskala, er det enkelt å ta første
kutt etter hovedretningen på bordet.
Med første kutt mot motholdet, får
en med neste kutt to helt parallelle
kutt mot golv og tak. Det forenkler
mye å få presis kapping på alle
materialer som blir gjort ferdig
i laftehallen før hytta fraktes ut.

Ny laftehall
Laftehallen ble for noen år siden
utvidet med en helt ny hall ved
siden av den gamle. Den er 22 x 25
meter, med traverskran som dekker
hele hallen og løftehøyde på 6 meter.
- Dermed kan vi lafte ferdig
tømmerkasser på opptil 2 etasjer.
Det er en veldig fordel, særlig
ettersom det nå blir mer lafting
av bolighus.
Hallen har betonggolv, noe
som også er en fordel for å gjøre
reint for flis. Men jeg liker å la flislaget ligge så lenge som mulig, det
er mye bedre underlag å gå på enn
betongen, sier Sveinung Bergan.

Lite restaurering
Einar Holm arbeidet en del år sammen
med Arne Svarstad, en av de viktigste
tømrerne i dette distrikt, som tok
opp igjen laftetradisjonene på 1960tallet. Da var teknikken gått helt
ut av bruk i praktisk byggearbeid.
Med denne overføringen av kunnskap har firmaet fått med mye fra
den eldre laftetradisjonen.
- Har dere hatt oppdrag med
restauring?
-Noen, men forholdsvis lite
sammenliknet med alle hyttene.
Vi bygger ei hytte nå der vi setter
sammen to gamle tømmerkasser
med et stavbygg imellom. Her må
mye tømmer skjøtes og felles sammen,
sier Sveinung Bergan.

Tre kommuner
Simostranda Stav & Laft AS ligger
i Modum, med Sigdal som nabokommune i nord. Sammen med
Krødsherad er det disse tre kommunene som firmaet leverer i. Mye
av markedet er hytter i Sigdal og
Krødsherads del av Norefjell, som

har hatt stor hyttebygging over
flere år.
- Har dere merket noe variasjon
i interessen for laftehytter?
- Nei, vi har egentlig ikke det.
Ordretilgangen har aldri vært bedre
enn nå. Vi har ordrer for 1,5 år, og
kontakt med flere som bør gi uttelling 2-3 år framover. Men i fjellet
er det nok noe mindre av hytter i
stav og laft.
I stedet har vi fått noe mer
levering av bolighus de siste åra.
Det henger vel sammen med en
god tradisjon for lafta hus i vårt
distrikt, men også med diskusjonene
rundt kravet til tette hus gjennom
TEK 10. Her er det krav til ventilasjonssystemer for vanlige hus som gjør
dem dyrere. Slike krav går for langt,
i forhold til sunn fornuft, som
tilsier at en må kunne puste,
avslutter Sveinung Bergan.

«Sammen er
vi skarpest»

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

Hos oss får du ekte håndarbeid med lange tradisjoner.
Tlf 62 58 53 33 - www.stridsberg.no

www.sag.no

Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no
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Økte bredden på inntaket

VIDDE: Et ønske om å få inn langt tømmer i det gamle saghuset ble løst på denne måten. Stolpen i sida på porten ble
kappet. Vekta som hvilte på den, ble overført med en skråstolpe til neste stolpefundament i veggen.

Ønsket om få inn enda lenger
tømmer i saghuset, fant sin
løsning med motorsaga.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
I saghuset var åpningen for å få
tømmer inn til saga ofte i snaueste
laget. Situasjonen er nok godt kjent
for mange sageiere. Simostranda
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Stav & Laft AS fant en løsning med
å kappe stolper, selv om de bar stor
tyngde.
-Jeg stod sjøl og kappet stolpene,
og var spent på hvor mye taket
kom til å sige ned og klemme sagsverdet. Men det var bare snakk
om et par millimeter.
Det skyldes nok stålstagene
som er brukt sammen med rundtømmer i takstolene, sier Sveinung

Bergan. Takstolene av rundtømmer
ble i sin tid godkjent etter beregninger
fra SINTEF. Vekta som lå på de to
stolpene er ført ned på neste
stolpefundament med en lang skråstolpe.

Forum for norske bygdesager

Annonse

Ny forhandler for Østlandet

www.sag.no
FolieCon

DIODELASER

Linjelaser

inklusive festebrakett,
til svært gunstig pris.
Effekt 15 mW
kr. 5.500,- + mva.
Vanlig stikk-kontakt
for 230 Volt
Strømforbruk ca. 1 Watt

Vi gratulerer Bøfjorden
Sag AS med valget av
Mebor bandsag som ble
kjørt i gang i sommer.
Lykke til med saga!
Mebor Norge AS
tlf. 995 46567 eller 952 27691
Bare ring for en hyggelig ”sagprat”

www.sag.no
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Ubehandlet tre holder godt

Etter en ekstern vurdering er
Miljøvernforbundets Kurt
Oddekalv glad for, men også
noe overrasket over, hvor
godt ubehandlet tre holder
seg. Forbundets konferansesenter Seletun har utvendig
kledning av flere treslag som
har stått uten maling eller
beis i ti år.
Seletun ligger ved Kalandseidet
i Bergen kommune. Her er all utvendig kledning av reint tre uten
maling, beis eller andre kjemikalier.
Miljøvernforbundet har fått skadebehandlingsfirmaet Cytox til å
vurdere bygningsmassen.
Fire ulike treslag er brukt som
kledning. Det er furu, lerk, osp og
seintvokst gran fra Voss.

Torv og nedløp
De ubehandlete ytterveggene har
holdt seg overraskende godt etter
firmaets mening. De mener stedet
husene ligger på fører til ekstra
belastning på treverk på grunn av
mye regn, nærhet til sjø og vann,
lite utlufting og dårlige vilkår for
å tørke opp.
Takrenner og nedløp har fått
noe råte. Årsaken er direkte kontakt

FUKT: Seletun i ligger i et klima med mye regn og fuktighet. Ytterveggene har
liggende ukantet kledning av gran, osp, furu og lerk. (Foto: Henning Hofstedt /
Miljøvernforbundet)

til torv på taket. Osp viser seg å
holde dårligst av treslagene som er
brukt. Det overrasker eieren Kurt
Oddekalv. Han er opptatt både av å
unngå bruk av kjemiske tilsetninger
på treverk, og huseiernes tid og liv:

Grått på veggen, rødt i glasset
-La huset eller hytta gråne med
eieren, drikk rødvin i stedet for å
male rødt, sier han til tidsskriftet

Byggmesteren. Han viser til at folk
gjennom 20 år har 22 måneder ferie.
Med malte hus må de bruke 4-5
av dem til å male, til og med i det
beste ferieværet.
Hans egen oppskrift er utvendig
kledning som en værhud, lektet
ut 3,7 cm og takutstikk på 70 cm,
noen steder enda mer. Kledningen
skal ligge minst 40 cm over bakken.
Materialer med størst andel kjerneved brukes nederst, og bord med
den minste andelen helt øverst på
veggen.

Samspill mellom teknikk
og materialer

GANG: Bygningsmassen består for det meste av gamle bygingsdeler.
At bygningene i stor grad er resultat av gjenbruk er tydelig.
(Foto: Henning Hofstedt / Miljøvernforbundet)
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-God holdbar kledning dreier seg 60%
om teknikk og 40% om materialkvalitet, sier Kurt Oddekalv. Han
tror ikke på at kledningsbordas
tykkelse på 3,5 cm er grunnen til
at osp kommer dårlig ut. De andre
treslagene har kledning i samme
tykkelse, påpeker han.
Seletun er bygget som et
forskningsprosjekt der det er brukt
forskjellige treslag på veggene og
de forskjellige bygningsdelene for
å se hvordan de forskjellige sortene
ubehandlet tre holder seg over tid.
Bare vinduskarmene har fått et
strøk maling. Også inne har rommene
fått hvert sitt treslag på gulv tak og
vegger.

Forum for norske bygdesager
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Sjøbod fra 1800-tallet
I Bergen har Norges Miljøvernforbund (NMF) gjennom flere år
drevet rehabilitering av Ludeboden.
Bygget var sterkt medtatt av forfall. Men Miljøhuset Ludeboden er
restaurert etter en helhetlig filosofi
med utnyttelse av materialer, ombruk av materialer og kombinasjon
med nye og brukte materialer.
Ludeboden er en totalrenovert
sjøbod fra 1800-tallet, og landets
største ombruksbygg.
NMF har som mål å ta vare på
historiske verneverdige bygg, og
eier i alt 8 bygg, der det eldste er
fra 17-1800-tallet.
Kilder:
Byggmesteren 8/2015.
Miljøsenteret Seletun.

UTSTIKK: Taksperrene på Seletun stikker på det meste en meter utfra veggene.
Det er gjort for holde regnvann mest mulig borte når det samtidig er vind.
(Foto: Henning Hofstedt / Miljøvernforbundet)

LOGOSOL HØVEL

118.000,-

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

VESTVIK REKLAME AS

EKS. MVA. OG FRAKT

Ring NÅ for en høvelprat!
tlf. 478 75 000
Ystadvn. 41
7670 Inderøy
Tlf. 47 87 50 00
www.logosol.no

www.sag.no
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Sitkagran - bedre med årene

Tømmer fra plantefelt med
sitkagran får en mye bedre
kvalitet om skogeierne utsetter hogsten. Mye skog
blir hogd alt for tidlig. Det
mener Solberg Sagbruk DA,
som selger sitkamaterialer til
byggmestere og andre med
gode tilbakemeldinger.
Tekst: Per Øyvind Berg
Solberg Sagbruk DA på Osterøy i
Hordaland har foredlet sitkagran
siden de startet sagbruket i 1996.
Sitkagran utgjør en ganske viktig
del av tømmergrunnlaget for saga,
nest etter furu og gran. Sitkagrana
har slitt med et rykte om dårlig
kvalitet siden de første trærne kunne
hogges i Norge. Dette var trær som
ble hogd lenge før de var hogstmodne, og i stor grad hadde trærne
stått fritt eller i kanter, gjerne

plantet til le for vind, og som fikk
et virke med stor kvist og breie
årringer.
Seinere hogster fra bestand
har gitt et virke med mye bedre
egenskaper. I takt med økt hogstaktivitet er det likevel viktig å holde
sitkagrana lenger på rot, mener Pål
Solberg.

Generelt råd
-Også for vanlig gran og furu er det
et godt råd at de beste materialene
kommer fra trær som har fått vokse
seg skikkelig gamle. Med større
alder går andelen ungdomsved,
som dannes de første tjue åra, tilbake. For sitka gjelder dette i enda
større grad. Etter å ha sagd og
høvlet tømmer fra bestand med
alder fra 50 til over 100 år, ser vi en
klar bedring når alderen kommer
opp i 70 - 90 år. En større del av
stokkene blir uten ungdomsved,
noe som gir formstabilt trevirke
uten vridning og spenninger.

Sprekker og svartkvist blir det
mindre av, samt friskkvist, sier han.

Stor kubikkmasse og godt tømmer
-Et eksempel på god utnyttelse av
eldre sitkaskog er plank til et parti
takstoler som vi tok fra tømmer
kappet på 8,2 meter. Det ble takstoler med svært lite synlig kvist, og
veldige sterk trelast. Sammenlikner
en sitka med vanlig gran og furu,
er sitka sterkest i forhold til egenvekt med tre av samme alder.
I ettertid fikk jeg vite at tømmeret
til takstolene var fra et forsøksfelt
med 150 kubikkmeter tømmer pr.
da og bestandsalder ca. 85 år. I
tillegg var det tatt ut tømmer der
i tynning. Fra slik skog er det godt
mulig finne rett tømmer til trelast
på 12 til 15 meter. 100-årige bestand
har ofte gjennomsnittlige trehøyder
på 35-40 meter, sier Pål Solberg.
Etter hans mening bør sitkagran
sammenliknes med furu i hogstalder for
å gi det beste virket, og kan da gi

ERFARING: Trelast fra sitkagran blir svært bra, om det kommer fra eldre plantinger. Det erfarer Pål Solberg, som sammen
med faren Arild og kona Monica har solgt sitkamaterialer i mange år. (Foto: Snorre Bang Utaker, Bygdanytt.)
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Skog i Hordaland
Skogreisinga på 60-70 talet har bygd opp store verdifulle tømmerressursar i Hordaland. Å kle fjellet og kysten var den gongen ei samfunnsoppgåve med høg status. Barskogen veks enormt og i område med
infrastruktur vert det hogd rekordmykje skog.
Granskogen utgjer cirka 10 % av det totale skogkledde arealet
i Hordaland. I hovudsak vert det hogd granskog og volumet aukar for
kvart år. I 2014 vart det hogd om lag 180 000 kubikk, nesten 4 gonger
høgare enn for 10 år sidan. Balansekvantumet, det ein maksimalt kan
hogga kvart år utan å redusere framtidig hogstkvantum, er om lag
800 000 kubikk i Hordaland. Lågare hogstvolum i høve balansekvantum
skuldast truleg manglande infrastruktur og framleis ikkje hogstmoden skog i ein del område.

Lokalt industrisagbruk
Skogbruket i Hordaland har fordelen av kort transportavstand til eit
industrisagbruk. Moelven Granvin Bruk AS ligg i Granvin kommune
og har kapasitet på om lag 100 000 kubikk tømmer per år. Tømmer
som ikkje vert levert til Granvin vert anten eksportert til utlandet
eller andre sagbruk i Noreg. Skogeigarane i Hordaland fekk om lag
60 millionar kroner for tømmeret i 2014. I tillegg kan ein rekna ein
samfunnsverdi på om lag 700 millionar kroner i 2014.
Kilde: Fylkesmannen i Hordaland
Sagbladet vil følge opp temaet sitkagran og hogstmodenhet
med flere uttalelser i Sagbladet nr 5.
helt spesielle muligheter for god
trelast.
-Vår erfaring med at sitkagran
bør overholdes lenge, stemmer med
det jeg har funnet fra trelastpraksis
i USA og Canada. Der presiseres det
sterkt at sitkaskog må bli gammel
for å utvikle de aller beste kvalitetene.
Norske forskere på skogreising
viste i sin tid også til at sitka bør
stå i hundre år, sier han.
Sagbruket på Osterøy ved Bergen
hadde i september et besøk fra
bygdesageiere i Lofoten og Vesterålen.
Også her har en gjort seg erfaringer
med at sitka bør stå på rot mye
lenger enn det som oftest er praksis
når rådene kommer fra skogbruket.

Kunder er fornøyde
-Vi har solgt bjelker og annen trelast av sitka lokalt, både til byggmestere, bønder og private kunder.
Tilbakemeldingene er at dette er
velfungerende materialer. For
leveranser til byggmestere har vi
fått mulighet til å levere gran og
sitka i blanding, så lenge sitkavirket
er av den kvaliteten som oppnås
fra gamle bestand. Et annet eksempel

er leveranser til Austrheim videregående skole, som kjøpte et parti
plank for en tid tilbake. De fulgte
opp med ny bestilling av materialer
i høst, og bruker sitka med gode
resultater til møbler og andre
snekkerarbeider, sier han.

Eksport og tidlig hogst
Situasjonen i skogbruket er ofte at
skogeierne blir stilt overfor valget
om å hogge bestand så snart de er
hogstmodne nok, som i praksis er
alder fra 40 til 50 år. At tømmerpartiene vil vokse seg større enn
maksimal diameter for vanlige sagbruk er en unødvendig frykt, mener
Pål Solberg. Både Solberg Sagbruk
DA og andre bygdesager i Hordaland
tar i mot større tømmer enn industrisagbruk. Dessuten lar det seg gjøre
å få solgt stort tømmer til eksport.
-Men generelt er eksporten
av tømmer med på å presse fram
for tidlig hogst, spesielt for sitkagran. Omlag 80% av tømmeret fra
Hordaland blir eksportert til Tyskland.
Det er priser som får brukbar økonomi for skogeier i dag, men som
kunne blitt mye bedre om skogen

www.sag.no

SYLINDER: Liten avsmaling og lite kvist
er typisk for mange sitkagranbestand.
Tendensen blir enda sterkere når bestand
overholdes mer enn 50 år.
(Foto: Hans Nyeggen, NIBIO)
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fikk stå 20 eller 30 år ekstra. Råte
er ikke noe problem på sitka, og
gjennomsnittsverdien øker når
sagtømmerandelen øker, sier han.
Men skogeiere flest er ikke klar
over denne kvalitetsøkningen og
velger ofte å hogge for tidlig mener
Pål Solberg.

Lageret vil få takstoler av sitkaplank.
En mer spesiell bruk er å levere
skikjerner av sitka til spesialprodusenten EVI ski i Oppdal. Derfra har

virket fått svært gode tilbakemeldinger med enestående evne
til å holde når ski bøyes til det
ekstreme.

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

Spenn i ski og i videreforedling
-Sitka er et framtidstre. Den må få
lov å komme vel gjennom ungdomstida, da blir den et flott materiale.
Sitkagrana gir kremen av egenskaper
når den får lov å stå så lenge at
den feller greinene. Da blir den
blant annet et flott materiale til
limtrebjelker, sier Arild Solberg, far
til Pål Solberg. Sammen med Påls
kone Monica Sandnes driver de sagbruket som i år kommer til å skjære
1500 kubikkmeter. I tillegg kommer
en del høvling og bygging av grindverksbygg med tømmer fra saga.
Per i dag produserer de bare etter
bestilling, Men planen er å ha et
lagerutsalg på plass i løpet av 2016.
Lagerbygget blir et av stedene der
de kommer til bruke sitka i praksis.

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

www.slidetec.fi
Arild Stensrud
TLF.91757075•post@arildstensrud.no

FOR GODE TILBUD
Følg vår
FACEBOOK-side

LSAB NORGE
Fossvegen 15
2337 Tangen
www.lsab.no
info@lsab.no
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKS

Annonser

Ny forhandler for Østlandet

www.sag.no

Forsikringen
tilpasses dine behov
og ditt sagbruk
Medlemmer av
bygdesagforeningen får
10 % rabatt på
sagbruksforsikring

Telefon: 23 35 65 00, Nettadresse: skogbrand.no

JaJo Tek AS

JaJo Tek AS
www.jajotek.no
Vi utfører montering
og service
Leverandør av:
•
•
•
•
•
•
•

Vognsager
Kantlinjer
Stegmater
Tømmerbord
Impregneringsanlegg
Brikettmaskiner
Brukte maskiner og
utstyr

Utstyr for Flisfyring,
komplett system fra
skog til varme

Kjøp og salg av brukte
maskiner.
Ring 907 71 304

Trykkimpregneringsanlegg

Distribusjon og salg for

-

Service og ombygging
Trykkpumper
Vakumpumper
Ventiler
Pakninger

-

Komplette styresystemer

Norway AS
Midler for tre beskyttelse

- Fleksibel prosesstyring
- Utskrift / dokumentasjon
- Fjernovervåking

janerik@jajotek.no
+47 90771304
Vensvangen 418
2338 Espa
Org nr:
998 321 025 MVA

www.sag.no
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Fra «Skognytting»,

Sagbladet

Johannes Kåsa 1943

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 håndverk og tradisjonell utnyttelse av
skogsråstoff, men omtaler også
industriell utnyttelse fra tida mellom
første og andre verdenskrig. Utdragene fra boka er historiske tilbakeblikk, men gir kanskje også grunnlag for å ta opp igjen produksjoner,
eller se nye måter å bruke tre på
utfra eldre tids vurdering av tømmer.

Dimensjoner og
spesielle skurmetoder
Sagsskur for parkett- eller
golvbord og valg av riktige
treslag, er blant det som
forklares i dette utdraget
fra «Skognytting».

høver best til boks. Det letteste
ville sjølsagt være å skjære boks av
alt sammen, men i normale tider er
boksen dårligere betalt enn annen
skurlast, og dertil kommer at den
tørker seinere og sprekker mer.
Toppene derimot er kvistete og høver
derfor best til simplere sorteringer.
Småsagbruk som skal selge
skurlasta til høvlerier eller handelssagbruk, bør skjære så få dimensjoner som råd. Ved foredling videre
må nemlig hver dimensjon sorteres
ut og behandles for seg, og dette
faller mye lettere dersom dimensjonsutvalget er lite. Enkelte stykker
av sjeldne dimensjoner blir bare
liggende, eller koster i alle fall så
mye i arbeid at de gir direkte tap.
En bør således bare ta bredder i hele
tommer, og en bør bare bruke 2-3
bredder på hver tykkelse. Standarddimensjonene bør være: 3 x 3, 4 x 4,
4 x 5, 2 x 4, 2 x 5, 2 1/2 x 5, 2,5 x 6,
2,5 x 7, 3 x 6, 3 x 7, og 3 x 8. Eventuelt
4 x 8 og 4 x 9.

Oppdeling
Når en deler opp stokken på vanlig
måte, vil de skårne materialene
delvis få flaskved og delvis kantved.
Den fineste kantved får vi ved
spalting. Stokken blir da delt opp
i et antall sektorer, t. d. 12, men
tallet kan være større for grove
dimensjoner og mindre for små
dimensjoner. Av hver sylindersektor
blir så laget et bord med nøyaktig
radiær retning, og dette får ideell
kantved. Dette er en gammel måte
å lage bord på, og stokken ble da

spaltet opp ved hjelp av øks og kiler.
Hver sylindersektor ble etterpå
tildannet med øks. Det er imidlertid
ingen ting i veien for å bruke sirkelsag til dette, men det blir en meget
liten skurprosent.

Hollandsk oppdeling
En mer økonomisk framgangsmåte
er den hollandske oppdeling. Stokken
blir da først delt opp i 4 sylindersektorer som etterpå blir kløyvd
opp vekselvis fra de to sidene. Virket
i de hollandske eikeskapene fra
renessansetid var skåret på denne
måten. Da de store eikemargstrålene viser seg som tydelige
speil i slikt virke, blir det gjerne kalt
«speileik».
Amerikansk møbeleik kommer
på markedet i våre dager i 2 skurutgaver: Quartered og plain.
Quartered har kantved. Skurmåten
likner den hollandske oppdeling,
men med den skilnad som følger av
at amerikanerne bruker bandsager.
Stokken blir først delt i 4 kvarter
(derav navnet), og hver kvart blir
etterpå spaltet opp i parallelle bord
med midtbordet i nøyaktig radiær
retning. Plain-materialene har
flaskved.
Europeisk møbelvirke av eik og
andre treslag framstilles nå omtrent
utelukkende ved gjennomskur uten
kanting (rundskur, blokkskur). Midtbordene får da kantved, mens sidebordene får mer eller mindre utpreget flaskved. Materialene blir
derfor temmelig uensartede med
stor skilnad mellom de enkelte bord

Tekstredigering: Per Øyvind Berg
Illustrasjoner fra boka

Fra boka:
Dersom en ikke har tinginger på
visse dimensjoner, blir det å skjære
ut av hver stokk det den høver best
til, eller det som etter prislistene
er best betalt. Sånt kalles gjerne
«fallende skurlast». Av rotstokker
og mellomstokker blir det da å
skjære 2 tom, battens (2,5 tom)
eller plank, mens toppstokkene
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PRINSIPPENE: Spalting gir den fineste kantveden, mens hollandsk deling er mer
økonomisk for sagbruk, mente forfatteren Johannes Kåsa.
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Sagbladet
når det gjelder kryping og kasting.
Men til gjengjeld bruker snekkerne
nå mer og finèrplater i ymse utgaver.

Parkettstav
Det er først og fremst eikevirke
som nyttes til dette, men bjørk og
bøk går også an. Staven blir for det
meste skåret på små sagbruk, og
når den blir lufttørr, blir den overtatt av parkettfabrikkene, som
tørker den kunstig og høvler den
ferdig. Den har not og fjær både
på langsida og i endene.
Det skjelnes mellom langstav
og mønsterstav. Langstaven kappes
i de lengder som høver av hensyn
til kvist o.l. og den må legges som
vanlige golvbord med den skilnad
at det blir skjøter hvor som helst.
Mønsterstaven derimot, må kappes
slik at de høver til de mange forskjellige mønster som parkettgolvene har.
Både for langstav og mønsterstav er det flere kvalitetsklasser.
1.sort eikestav skal ha bare malmeved, være kvistfri og ellers fri for
feil. De ringere klassene kan ha

KANTVED: Å få ut trelast med mest mulig kantved er grundig forklart i Skognytting.

kvist og yteved. Stav med kantved
reknes for å være den beste staven
fordi den arbeider så lite, og det er
også delvis krevd på eksportmarkedet.
Ved hjemmesalg går kantved og
flaskved om hverandre.

Redskapsvirke
Det blir en mengde forskjellig slags
virke som kan reknes til redskapsvirke. Skaft av alle slag er således

en stor artikkel. Til de fleste skaft
stilles krav om styrke og at de skal
være glatte og behagelige i handa.
Er kravet om styrke det viktigste,
er det askevirket som høver best.
Det blir imidlertid brukt mye bjørk
også, og for øyeblikket er det sånn
mangel på hardved at fabrikkene
også har vært nødt til å bruke furu.

NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON
Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis,
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter
ønsket bredde, lengde
og utstyrsnivå.

Vi har kontakt med
et firma i Sverige
som produserer
hydraulikksylindere
på bestilling.

Svensk produsent
Send oss bilder på e-post, og nødvendig informasjon som mål osv., så gir vi et pristilbud.
hydraulikk@sagutstyr.no

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

www.sag.no

Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no
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Annonser

www.sag.no

Waco HM 225 Universal:
(Juster/panelhøvel/listhøvel)
Spindler og mateverk: 7 spindler + 2 doble og 1 enkelt
mateverk ( dobbelt mateverk - under kutter - over kutter
- under kutter - dobbelt mateverk - høyre sidekutter
- venstre sidekutter - over kutter - under kutter – enkelt
mateverk )
Hydraulikkaggregat:
Matehastighet 0-110 meter pr. min, 30 kw, (0-140 l/min)

Waco HM 3000 Universal:
(Juster/panelhøvel/listhøvel)
Spindler og mateverk: 7 spindler med 1 doble mateverk
( dobbelt mateverk - under kutter - over kutter - høyre
sidekutter - venstre sidekutter - over kutter - under
kutter – under kutter/rotaplan)
Hydraulikkaggregat:
Matehastighet 0-70 meter pr. min, 25 kw, (0-80 l/min)

Weinig 17A (Listhøvel/panelhøvel)
Spindler og mattevalser: 6 spindler med 9 matevalser
( 3 matevalser - under kutter - høyre sidekutter
- 2 matevalser - venstre sidekutter - over kutter
- 2 matevalser - under kutter – 2 matevalser)

For mer informasjon kontakt
Steinar Kaldhussæter
Tlf.: 404 06 521
Mail: steinar@woodtech.no
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Bransjenytt
Gran og genetisk
variasjon

Digitalt om
virkesutnytting

Bevaring av biologisk mangfold har
blitt et viktig tema i skogbruket de
siste tiårene. Man snakker oftest om
sjeldne arter, men like viktig er det
å bevare genetisk variasjon i de
vanlige artene.
Den største trusselen mot genetisk
variasjon er at antallet foreldre i
en populasjon blir lite. Dette er i
utgangspunktet ikke et problem
for de vanligste treslagene i Norge,
men for eksempel for gran (Picea
abies), der 75 prosent av frøene
kommer fra frøplantasjer, vil antallet
foreldre være mer begrenset.
NIBIO har i samarbeid med
Norsk genressurssenter og Skogfrøverket undersøkt variasjon i frøplantasjer. For bevaring og fremtidig
bruk av skogtrærnes genetiske
ressurser er det også viktig å ta vare
på genetisk variasjon i naturlige
bestand i skogen. Norsk genressurssenter har derfor etablert genressursreservater for 10 ulike treslag i Norge.
Fem slike områder er foreløpig
etablert for gran.

Innføring i virkesutnytting er nå
tilgjengelig for nedlasting med iBooks
på en Mac eller iOS-enhet. Multitouch-bøker kan leses med iBooks
på din Mac eller iOS-enhet.
Denne e-boka er basert på
tidligere samarbeid mellom Norsk
Virkesmåling og Skogkurs om
temaet Virkesutnytting. I e-boka er
det lagt vekt på å se virkesutnytting
og handtering av virke ut fra maskinførerens hverdag.
Forfatteren Jon Eivind Vollen
har i første rekke hatt bistand fra
Kåre Haugaas og Håvard Juelsen
fra Norsk Virkesmåling som har bidratt
med et stort antall fotografier.
Deler av videomaterialet er hentet
fra materiell laget for Reco-kurs
(Rational Efficient Cost Optimization).

Kilde: Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO)

Stormen Nina
29 kommuner ble berørt av stormen
Ninas ødeleggelser, i følge Skogbrands oppsummering. Melding av
skader har gått over lang tid, men
forsikringsselskapet er nå ajour med
taksering og oppgjør. 195 skader
i Hordaland har ført til utbetaling
av 6,7 millioner kroner. I Rogaland
førte 36 skader til drøyt 800 000
kroner, skriver selskapets direktør
Inge Fjalestad i Vestskognytt.

ALLSKOG vant stort anbud
ALLSKOG har vunnet anbudet på
flisleveransen til Elkem Salten.
Anbudet gjelder leveranse av smelteverksflis i 3 år fra 1. januar i 2016.
Volumet er på 60.000 tonn pr år,
tilsvarende 80.000 m3 tømmer.
3-årskontrakten vil ha en samlet
verdi på 100 mill. kroner.
- Det er gledelig at vi har blitt
foretrukket som leverandør til
Elkem Salten de neste tre årene.
Dette gir grunnlag for mer hogst
og høyere verdiskaping i skogen
nord for Saltfjellet, sier adm.dir i
ALLSKOG Ole Hartvig Bakke.
Han sier videre at det blir krevende å utvikle en god og kostnadseffektiv råvareflyt til anlegget i
Sørfold. En del råvare må på båt,
eller lange biltransporter.
Kilde: Allskog

Kilde: www.skogkurs.no

Mangler lauvtretømmer

Strøm på billigsalg

For liten tilgang på lauvtretømmer
med skurkvalitet rammer Södra,
som avvikler et sagbruk i Traryd.
Kapasiteten ved bruket har vært
15 000 kubikkmeter.
- Det er klart at lauvtømmermangelen virker inn. Det gjelder
først og fremst eik og bjørk.
Situasjonen er ikke at det ikke finnes
lauvskog, men det er ikke nok av
den sagbare delen, sier den ansvarlige ved Södra Wood.
20 ansatte blir berørt av nedlegningen som vil bli gjort trinnvis
i 2016. Södra har flere ganger sagt
at de vil satse på lauvskog, og har
fulgt opp med rådgivning til skogeiere som vil satse. De har også ansatt
en ekspert med ansvar for lauvskogskjøtsel. Også framstillingen av
lauvtreplanter økt.
Nettstedet til ATL (Affärstidning
för lantbruket) viser til at hele sagbruksdelen i Södra sliter økonomisk.
I følge nettstedet var dette grunnen
til å legge ned på Hauerseter i Norge.

Strømprisene i tredje kvartal er de
laveste i Norge siden 2000. Sein
snøsmelting og mye nedbør gjorde
strømprisene i tredje kvartal til de
laveste i Norge på 15 år. Snittprisen
for tredje kvartal var på 11 øre per
kilowattime.
– Det er under halvparten av
hva strømmen kostet for et år siden,
og det laveste prisnivået for et
kvartal siden år 2000, sier vassdragsog energidirektør Per Sanderud
i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I juli var det
svært lite vann i landets magasiner,
men nå er de nesten fulle. Aldri
før har NVE sett så stor økning
i magasinfyllingen i løpet av ett
kvartal.
– I begynnelsen av juli lå det
hele 30 terrawattimer energi lagret
som snø på fjellet. Det tilsvarer
omtrent en firedel av strømmen
vi produserer på ett år. I tredje
kvartal smeltet det meste av dette,
og i tillegg regnet det mye i SørNorge, sier Sanderud.

Kilde: Skogen/Atl

Kilde: ABC startsiden

www.sag.no
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Kutterspon
Frakt- viktig for sikkerhet
– I dag har vi og andre sagbruk
kommet ganske langt med sikkerhet
i selve drifta, sier miljøsjef Lotta
Thedéen. - I dag har vi stengsler
med bur og lysbommer som har
redusert antallet farer og fått bort
mange av de alvorligste ulykkene.
Samtidig er nettopp transport et
veldig omfattende felt, og berører
mange som ikke er ansatte hos oss.
Førerne i bilene som kjører til og
fra sagbruk snakker ulike språk og
en del kommer fra land med andre
sikkerhetsrutiner. Vi har undersøkt
hva de kan, og konsernet Setra har
nå dette til vurdering, sier hun.
Kilde: woodnet.se

Trebeskyttelse på
nordisk nivå

Tre til øl

Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR)
har i løpet av våren lagt fram regelverk, godkjenningsordning, og
kvalitetskontroll for sertifisering
av modifisert tre. Dette blir presentert
som en del av Nordisk Trebeskyttelsesforenings temadager om trebeskyttelse
og modifisert tre, som arrangeres
i Nässjö 12. og 13. november. Et
annet viktig tema blir markedsforhold
for denne typen trelast.
Temadagene retter seg både
mot aktive innen bedrifter som
arbeider med trebeskyttelse og
modifisering av tre, og mot andre
med interesse for trebeskyttelse og
varighet på trevirke.
Kilde: woodnet.se

Kulturminneforum
– ny forening
En gruppe medlemmer i Fortidsminneforeningen har dannet Kulturmineforum. Ulike syn på hvordan
Fortidsminneforeningen sentralt
har håndtert kritiske syn på myndighetene, eksempelvis Riksantikvaren,
ligger bak.
-Tidligere var det en maktbalanse i kulturminneforvaltningen.
Men vi ser at de siste årene har
systemet blitt brutt ned, og at mer
og mer ansvar har blitt skjøvet ned
på kommunene, sier Ragnar Kristensen

22

i Larvik. Det dannes veldig raskt for
nære forbindelser mellom aktive
utbyggere, kommuneledelse,
administrasjon og politikere,
mener han.
En uttalelse fra Ragnar Kristensen
i Larvik om Riksantikvarens håndtering av Y-blokka og Regjeringskvartalet i fjor førte til at Fortidsminneforeningens sentralstyre vedtok
retningslinjer som sier at det i saker
med klart nasjonalt preg skal være
hovedadministrasjon eller hovedstyre som uttaler seg. Bak opprettelsen av det nye Kulturminneforum står Kristensen, åtte andre
medlemmer fra Vestfold og andre
sympatisører.
Kilde: Østlandsposten

Snart bør det være mulig å kaste
ølflaska i peisen, ovnen eller komposten når den er tom. Den danske
bedriften Ecoxpac er nemlig i gang
med å utvikle ei biologisk og plastfri flaske for kullsyreholdige drikker.
Den skal kunne være på markedet
i løpet av et år.
Prosjektet ”Green fiber bottle”
fikk stor oppmerksomhet i vår da
Carlsberg ble med som samarbeidspartner. Siden har det vært stille,
men arbeidet fortsetter og det er
nå håp om å kunne ta flasken i
industriell bruk ved et av Carlsbergs
bryggerier.
Firmaet beskriver det hele som
et komplekst arbeid. Målet er ei
flaske som er 100-prosent biologisk.
Samtidig må den klare påkjenningen
i trykket fra kullsyren. Bare for
korkens del blir hele 60 ulike løsninger vurdert. En av samarbeidspartnerne er Södra, og flaskene
vil etter all sannsynlighet bli lagd
med både korte og lange fibre fra
svensk skog.
Kilde: woodnet.se

norske markedet fra 2012, og har
nå halvdelen av sin omsetning i Norge.
For det danske firmaet har eksportinnsatsen til Norge vært målrettet,
og blitt en suksesshistorie. Avtalen
som nylig er underskrevet gjelder
inventar og montering til et skolebygg i Larvik og et leilighetsbygg i
Oslo. Samlet verdi er ca 10 millioner
kroner.
- Vi er en liten virksomhet, og
det har vært mye å sette oss inn i
av norske regler. En ting vi har lært
er, at det er viktig å være aktivt
tilstede her oppe. Ikke bare for få
nye prosjekter, men også for at sikre
at vi raskt har kunnet løse problemer
som er oppstått underveis, sier
lederen av firmaet.
Kilde: woodsupply.dk

Nøysomme ungdommer
stresser Ikea
De yngre i storbyene blir mer og
mer bevisste på å forbruke mindre.
Dette gir alvorlig hodebry i møbelkjeden Ikea. Å skaffe seg brukte
møbler, reparere i stedet for å kjøpe
nytt, leie i stedet for å eie er blitt
yngre menneskers løsning. Forbruksmønsteret går bort fra raske innkjøp. Det får Ikea til å gruble over
framtida, skriver Jyllands-Posten.
På spørsmål fra avisa om dette
er et problem, er svaret klart:
- Det kan du vedde på at det er. Og
vi er i gang med å finne løsninger.
Vi ser på muligheter for å leie ut
møbler og interiør. Også ordninger
med retur og gjenbruk av materialene er aktuelt. Vi har ikke dette
klart enda, men det kommer, sier en
representant fra Ikea. I stedet for
shopping interesserer yngre forbrukere seg mer for å vite, lære og
utvikle evner. Ikeakjedens kunnskap
kan være produkter, som kan selges
og deles. En annen løsning kan være
å dra kundene med i produktutviklingen.

Rekordordre til jysk
inventarfirma
Det danske firmaet Rolighed-Humania
har i løpet av Bygg-Reis-Deg-messen
på Lillestrøm levert sin største
ordre. Firmaet har arbeidet i det
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Bygdesagenes leverandørguide
Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no
Tlf: 23 35 64 00

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

www.inmark.no•Tel.33382000•Mob:90082004

www.scandmiljo.no•Tlf:22769580

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

Tlf. 45 48 33 33 - sliping@online.no

www.jajotek.no•Tlf:90771304•janerik@jajotek.no
Vensvangen 418, 2338 Espa

www.sag.no
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Lødemel
6763 Hornindal
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