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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
Hausten er komen, og idet eg sit
meg ned for å skrive Redaktørkrakken ser vi dei første snøfnugga
dale her på Vestlandet. Vi har hatt
ein flott haust med mykje godt
ver, heldigvis.
Sagbladet er den viktigaste
kjelda vår til å få ut informasjon
til medlemmar og abonnentar. Vi
prøvar kontinuerleg å halde eit
godt nivå på bladet og plukke opp
nyheiter i heile landet. Når vi kjem
til marknadsføring kan vi ikkje
bli gode nok, og bladet går stort
sett til «våre eigne». For å få auka
sal og kundar, må vi bruke andre
kanalar. Foreininga har satsa på
dette i større grad dette året.
Gjennom støtte til bokprosjekt,
støtte til byggeprosjekt for arkitektstudentar, utarbeidd brosjyre og
ved å delta på studietur og ulike
arrangement.

I tillegg har vi laga ei Facebook
side der vi ønskjer å profilere våre
medlemsbedrifter. For å kunne
oppdatere med nye innlegg her,
er vi avhengig av å få hjelp frå dykk
som ønskjer å profilere dykkar
produkt. Vi oppmodar med dette
til å sende oss bilder og kort informasjon om prosjekt som de leverer
til, eller produkt som de produserer.
Som eksempel kan det vere at du
sender bilde av eit produkt som
er klart til leveranse. Det bør då
vere produkt som vi normalt ikkje
finn hos byggvarekjedene. Administrasjonen vil då legge dette ut
med kort informasjon og korleis
kundar kan få tak i produktet.
Som medlemsbedrift treng du ikkje
vere brukar av Facebook for å
kunne bidra. Vi trur dette kan
verte ein enkel og god måte å
marknadsføre oss på dersom vi får

dette til å fungere. Det er også
heilt gratis! Fleire bygdesager har
si eiga Facebook side og det er flott!
Å gjere bygdesagene betre
kjent er ei stor oppgåve som vi
må ha fokus på til ei kvar tid og
vi håpar kvar og ein av dykk har
ei bevisst haldning til å spreie det
gode bodskapet om bygdesagene
og deira produkt. I morgon skal
eg på «Bygg Reis Deg» messa på
Lillestrøm og marknadsføre bygdesagene så godt som eg kan. Dette
er eit samarbeidsprosjekt mellom
mange restaureringsbedrifter og
Bygg og Bevar. Eg trur at å skaffe
oss nye gode nettverk og samarbeidspartnerar blir avgjerande
for den vidare utvikling av Norsk
Bygdesagforening.
Framleis god haust til alle lesarane.
Helsing Inger-Marie

Gode sagvenner!
Hei alle sammen.
Elgjakta er ikke over. Det har
Per Øyvind forstått, for han har vært
nødt til å minne meg på to ganger
at fristen for å komme med leder,
er gått ut.
Kvota i år er 1 ku, 1 kalv, 2 ungdyr og 1 okse. Da vi starta jakta
sa jaktlederen at kua var det som
bekymra han minst. Det har han
måtte bite i seg flere ganger. Hun
lever nemlig i beste velgående,
med det resultat at dagene blir
noe oppstykket. Gården min ligger
midt i valdet. Behøver jeg å utdype
det nærmere?
Det er torsdag kveld. Har nettopp sett på debattprogram på TV.
Fått høre den nye landbruksministeren. Dette blir spennende.
Redaktør i ukeavisen Ledelse skriver:
Når Erna Solberg sender Sylvi Listhaug inn i Landbruksdepartementet,
demonstrerer hun for alvor at Frp
skal få prøve seg på de områdene
der de har størst fallhøyde. Frp har
i årevis mast om at de vil ha en

radikal omlegging av landbrukspolitikken. Ingen har vært større i
kjeften enn odelsjenta Sylvi Listhaug.
Hun karakteriserte så sent som i
2010 jordbruksavtalen som «et
kommunistisk system der det offentlige regulerer alt». Hun vil slippe
bøndene fri til å produsere det de
vil, og så mye de vil.
Ved å plassere Sylvi Listhaug i
denne posisjonen, sier Erna Solberg
klart fra til KrF og bøndenes organisasjoner at de må forberede
seg på endringer. Det nytter ikke å
sette seg på bakbeina. Sylvi Listhaug
er en politisk terrier. Hun gir seg
ikke så lett. Hun vil legge premissene. Hun vil ha fram sitt perspektiv og vrir svar på alle spørsmål i
den retningen. Hennes budskap i
går var at hun ville spre optimisme
i næringen, at hun vil iverksette de
endringer som står i regjeringens
plattform og at hun ønsker tett
og god dialog med bøndenes
organisasjoner.

www.sag.no

I departementet lyser nok skepsisen mot henne. Det er sjelden en
statsråd tiltrer med mandat til
å snu opp ned på nær sagt det
meste av det den forrige statsråden iherdig har forsvart. Embetsverket vil sørge for å gi henne motforestillinger. De har imidlertid
trening i å innrette seg etter den
politikken som skal føres.
Organisasjonene i landbruket
orker neppe å gå den veien Listhaug
staker ut for dem. Det vil ikke komme
særlig mye ut av den dialogen hun
inviterer til. De kan imidlertid ikke
hindre henne i å gjennomføre det
hun vil.
Har dette noe med bygdesagforeninga å gjøre? Ja, for å drive
bygdesag trenger man ei bygd.
Som den evige optimist tror jeg
ikke det blir så gale som dem skal
ha det til. For da blir det ille.
Fortsatt god høst!
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Fagtur

10 år med Lofoten og Vesterålen
Bygdesaglag ble i høst markert med
fagtur til Salten-området. Reportasjen finner du på side 10 - 11. I
Sagbladet er vi glad for å kunne
bringe en reisereportasje fra en
mangeårig ildsjel i laget, Trygve
Brenna. Han er også fylkeskontakt
for bygdesager i Nordland.
- Vi la vekt på å ha god tid på
hvert av stedene, sier Arild Brenna
til Sagbladet. En rekke bygninger
og variert trebruk ga tydeligvis godt
utbytte. Gode måltider med lokale
råvarer, var heller ikke glemt. Samvær,
prat og historiefortellinger ble det
også tid til.
En tekst og noen foto fra andre
turer, fagkvelder eller annet som
skjer lokalt er gode bidrag til Sagbladet. Ta også gjerne kontakt før
slike arrangementer, så kan vi gi
det en omtale i bladet eller legge
det ut på www.sag.no eller facebook.

Produkter på www.sag.no

I løpet av høsten har vi lagt ut en
oversikt over hva bygdesager tilbyr
på www.sag.no. Hensikten er å gi
de som besøker vår hjemmeside
en del eksempler på hva en kan få
tak i med å henvende seg videre til
medlemsbedriftene. Oversikten er
lagt opp til å vise noen hovedgrupper
så som kledning, panel og listverk,
lafteplank og mer spesielle ting
som spon og takrenner i helt tre.
Det gjenstår noen flere vurderinger av aktuelle produkter og
skaffe bra foto til formålet. Vi er
også interessert i medlemmenes
syn på dette. Lokalt kan det finnes
produkter vi har glemt, som vi gjerne
mottar foto av og noen tekstlinjer.

Facebook-side på plass

På seinsommeren opprettet bygdesagforeningen en profil på facebook.
Medlemsoversikt, kurs og vanlige
organisasjonssaker vil som før bli

lagt ut på nettsida, mens facebook
er tenkt driftet i størst mulig grad
av medlemmene selv. Der kan bedriftene legge inn litt om leveranser
de står oppe i, korte videoer, foto
og kommentarer. På den måten
kan profilen bli aktiv og få flere
besøkende, og gi bra eksempler
på hva bygdesager står for og produserer. Norske husholdninger
bruker mye penger på oppgradering,
vedlikehold og utbygging, enten
det er på bolighus, til hage og uteplasser eller på hytta. Informasjon
via facebook kan forbedre interessen for våre produkter.

Bli med på årsmøtet

Verdien av å oppdatere seg faglig
sammen med eiere og ansatte på
andre bygdesager må oppleves.
Om du ikke har deltatt på noe
årsmøte før, er møtet 7-9. februar
2014 lagt så sentralt som mulig til
Gardermoen-området. Med litt planlegging kan de fleste få en rimelig
flyreise dit.
I det Sagbladet går mot trykking,
er det meste avklart for å legge
møtet til Kringler Gjestegård. Her
vil gamle og nye trebygninger bli
ei fin ramme for fagforedrag, årsmøteavvikling og sosialt samvær.
Mer om stedet kan du lese på
www.kringler.no. Fullstendig informasjon om møtet vil komme i Sagbladet nr. 5 i midten av desember.

Turplan Østfold 2013

TID SAMMEN: En fornøyd turgjeng foran sponkledd utside på Nordland Nasjonalparksenter.

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – sagblad 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: ove.odegard@c2i.net
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Bygdesagforeningen i Østfold har
planen klar for studietur til Land
og Gjøvikdistriktet med besøk hos
Andreas Lomsdal i Hov, Torpa Sag
og Lien sag i Snertingdal. Andre
dag går ferden til Løten bygdesag
og videre til Stridsbergs for litt info
om sagblader.
Avreise blir på morgenen 19.
november og hjemkomst på kvelden
20. november. Dette vil koste 1500
kr pr pers inkl. overnatting og transport. En satser på en sosial og trivelig sagtur. Påmeldingsfrist er 5.
november, kontakt Johan Skammelsrud på telefon 906 54 395.
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Bygdesager på
sentral messe

Sagbladet
I samarbeid med Bygg og
Bevar har Bygdesagforeningen
deltatt på Bygg Reis Deg- utstillingen. Hvert annet år er
dette den største bransjesamlingen for bygningsindustri og håndverk.
Tekst: Per Øyvind Berg
Det er første gangen Bygdesagforeningen har deltatt på denne viktige messa, der både huseiere,
boligkunder og fagfolk møter.
- Vi stilte med prøver av listverk
fra forskjellige stilperioder, fra hus
i sveitserstil og typiske laftede hus,
og noen monteringer av perlestaffog annen panel. Dessuten hadde vi
med prøver av furumaterialer med
og uten kjerneved, og gran med
vanlig vekst fra Østlandsområdet,
sammen med seintvokst gran fra
høyere terreng. Ved å stå sammen
med vindushåndverkere på samme
stand, fikk vi godt fram de forskjellene som er på trevirket, sier Andreas

Lomsdal som var med på stand for
Norsk Bygdesagforening.

Veteran med spon

- Det var bra besøk av folk hele
dagen, mye håndverkere og byggmestere som interesserte seg for
hva vi driver med, dessuten en del
skoleelever.
Det teller mye å ha en plan for
hva en skal vise fram. Dessuten å
ha en form for aktivitet som får
folk til å stoppe opp litt og slå av
en prat. Det løste seg bra med at
Ole Glorvigen stilte opp og demonstrerte stikking av spon. Hans
demonstrasjon var mye verdt fordi
det viste aktivitet, vekket nysgjerrigheten og tydelig fikk fram hvor mye
trekvaliteten betyr for å lykkes, sier
Andreas Lomsdal.
Et håndverkerfirma som inngår
i Oplandske Spesialtre, der Lomsdal
Sag og Lien Sag er med, viste også
en spesiell stor høvel for håndhøvling, som i sin tid er laget for
å høvle breie flater med to manns
kraft.

Messearrangøren hadde forventninger til hele 55 000 besøkende
over de fire dagene messen varte.
Om lag 500 utstillere deltok med
stand. På Bygg og Bevars stand var
et bredt utvalg av firma og håndverkere for restaurering til stede,
med bygningsvernrådgivere, tapetverksted, blikkenslager, smed og
maler.

TREKVALITET: Å stikke spon krever
både kunnskap om treet og riktig håndlag.

HAR DU KONTROLL PÅ HMS-ARBEIDET I DI BEDRIFT?
Vi har systemet du treng for å kome i gang.
Systemet er enkelt i bruk og praktisk tilpassa bygdesagene.
HMS-perm med nødvendige skjema og foreskrifter er inkludert
i systemet. Du vil få tilsendt oppdateringar til kostpris etter
kvart som foreskriftene vert revidert.
Vår pris til medlemmar: 2000 kr +mva.
Har du spørsmål, ring til oss på 57 87 66 60
eller send en e-post til norbygd@online.no

www.sag.no
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Medlemsbedriften

Et livsverk med
teknikk for tre

Gård og egen skog var utgangspunktet da Jørgen
Tresnes startet å bygge sag.
Med mekanisk bakgrunn har
han utvidet bedriften, og skapt
praktisk utstyr for egen sag
og høvel.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Etter at Jørgen Tresnes startet sag
i 1980, er Tresnes Sag og Høvleri
bygd opp og utvidet flere ganger.
I bygdesagforeningenn i Agder har
han lenge vært kjent for å ha mange
tekniske løsninger på sag og høvleri.
For Sagbladets lesere røper vi den
mest spennende med en gang:
Endepløyefres for panel og golvbord
er på ønskelista hos mange, noe
Jørgen Tresnes har ordnet selv.
- Jeg er utdannet sveiser og
hadde jobb ved siden av gården, så
saga kom på plass etter hvert. Som
mange andre på den tida tenkte
jeg mobil saging, og bygde saga
i seksjoner på 6, 4 og 6 meter for
eventuelt å kunne flytte den. Ei tid
tenkte jeg på å finne en plass inne
på skogen, men valgte å prøve den
ut her ved gården. I første omgang
satte jeg den rett på bakken. Seinere
bygde jeg saghus og la om en drifts-

GÅRDSSAG: Inger-Berit og Jørgen Tresnes er nå pensjonister. Trinn for trinn har de
bygd opp sag, høvleri og tørke på gården.

veg så tømmerbiler kan kjøre rundt
saga og tunet, forteller han.

Leieskur og tidspress

Uten egen erfaring med skur begynte
Jørgen Tresnes å skjære tømmer.
- Det var da jeg skulle hatt laser,
for å legge opp stokken riktig! Men

sånt har kommet på plass i det
seinere. Men en arbeidskollega, som
hadde vært sagmester i mer enn 30
år på et større bruk i nærheten, ga
meg mange gode råd.
Deltids jobb ved siden av gårdsdrift med høns, seinere sau, og betydelig leieskur var stritt. Det ble
til at en prioriterte å få unna alt
av leieskur, mens eget vinterhogd
tømmer ble liggende, ofte med
svinn og skader. Årlige skurkvantum
var rundt 1000 m3 tømmer på den
tida.
- Jeg slutta i annen jobb i 1985.
Interessen for leieskur begynte å
avta, samtidig som byggmestere
ønsket mer og mer justert trelast.
Jeg holdt interessen for leieskur
oppe en tid med å bygge tømmertilhenger og tilby både henting av
tømmer og hjemkjøring av materialene, noe mange satte pris på.

Motorisert sagkraft

MODEN: Eik har godt av å ligge før
skur. Yteveden blir stygg, men kjerneveden
mister mye av spenningene.
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FOTSTYRT: Stag som hindrer siste hun i
å falle ned kan slås ut med et trykk på
fotpedal fra sagplassen. – Før den kom
plass var det et slit å få opp hun som
datt ned fra sagbenken, sier Jørgen
Tresnes. Den er bare et eksempel på
hjelpemidlene han har bygd på saga.

Drivkrafta på Jørgen Tresnes sag er
en lastebilmotor.
- Med motordrift er det enkelt
å justere litt på turtallet. Det er
etter min mening en undervurdert
fordel for å få blad til å gå helt
stabilt og godt. Sammen med riktig
strekking er dette uhyre viktig. Jeg
var med på kurs i strekking og retting,
men fant ut at det er noe en bør

Forum for norske bygdesager

Medlemsbedriften
drive med jevnt for å få det til skikkelig, og lot snart andre ta bladarbeidet.
Lokalt har vi Anders Andersen Tørvolt
som er dyktig. Han har blant annet
utstyr for sidesliping av stellitt- og
hardmetallinnlegg. Nå har jeg i
flere år brukt blad med hardmetall,
men skjærer lite, sier han.
Fra motoren utnyttet han også
radiatorvarmen, som med vifte
blåste ut til sagplassen. Det er mye
varme fra en stor motor. Et vanlig
syn var at den smeltet snøen på
andre sida av saghuset.

Vannlagring

Det var nokså jevnt med skur av
gran og furu før lauvtre overtok.
Godt furutømmer hadde et visst
marked lokalt til båtbyggerier, men
krever lagerhold og er vanskelig å
sortere ut i partier som blir effektive
på tørka.
- Kjøp av tømmer med lagring
i bom i vann var et bra opplegg. Da
kunne helstammer ligge til vanns
for kapping til aktuelle lengder og
kjøring til saga med traktor og

HJELPEMIDLER: Fra tørka har materialene grei flyt gjennom det relativt
lille høvelrommet. Åpningen på tørka
er bak reolen med bord til høyre i
bildet. Traller og elektrisk vinsj er blant
hjelpemidlene Jørgen Tresnes har lagt
vekt på for å lette håndteringene mest
mulig. Det kommer godt med, for eika
er tung selv når den er tørket ned.

henger. Så lå det over natta og rant
av seg før skur dagen etter, forteller
Jørgen.
Med overgang til mer og mer
høvling, så han muligheter med
lauvtrær. Osp, bjørk og eik har vært
de viktigste. Et godt samarbeid med
Songe sag og Bøylestad og Moen
tømrerfirma gir bra med oppdrag
på å høvle malmfuru til restaurering.

Fra bartre til lauv

- Har eika andre krav til blad enn
bartre?
- Nei, jeg har ikke sett spesielle
problemer med å bruke samme
bladtype. Men krok på tømmeret
går ikke, jeg kapper heller så stokkene blir noe kortere. Det får ikke
hjelpe at folk vil ha lange rette golvbord, de blir det ikke så mange av.
Også lar jeg eika ligge 2-3 år
før skur. Den lille andelen yteved
blir stygg, men går med i hun. Etter
å ha ligget går spenninger ut av
treverket. I mitt opplegg sleit jeg
for mye med store stokker, altså
med 60-70 cm og mer i diameter.
Til slikt tømmer er bandsag best.
Jeg har slitt meg ut på å stå med
dette aleine, skjære inn med motorsag og lempe tung hun. Først i
seinere tid fikk jeg bygd på klemvalse og hydraulisk bakgutt. Dessuten hjalp det godt å sette lastebilkran med klo på velta.

Noe skur av eik til høvling er det
viktigste grunnlaget for drifta
i dag. Forbruket er ca 2000 løpemeter 2x6 tom plank, som blir splittet
til aktuelle dimensjoner. I tillegg
kommer en del sideutbytte og bord
til nytte. Alt blir stort sett tørket.
Men jeg har også levert til noen
terrasser, der jeg har tatt bord rett
fra skur og til høvel. Det har gått
greit med å tilsette noe grønnsåpe
på glideflatene i høvelen. Da er det
svært viktig å reingjøre alle flater
på høvelen der eika har hatt kontakt,
ellers blir det rust over alt, sier Jørgen
Tresnes.

I eget tun

Det er krevende å finne god plass
til sagbygninger inne i et nokså
trangt tun, som mange gårdsbruk
i Agderfylkene har, men dagens
bygninger på Tresnes passer fint til
hverandre.
Det første høvleriet fant sin plass
i et båtverksted som lå på gården.
I eldre tid var det vanlig å drive
bygging av småbåter om vinteren
på mange gårder langs vassdraget
i denne delen av Froland.
Det nye høvleriet ble bygd i år
2000. Seinere er det bygd på med
tørke og fyrrom i verkstedet i kjelleren. Resultatet er et kompakt bygg,
der mange funksjoner får plass på
et lite areal. Ikke minst takket være

NØYE: Selv prøvebiter med litt formendringer viser pene skjøter etter et besøk i
endefresen.

www.sag.no
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Medlemsbedriften
Jørgens oppfinnsomhet for løsninger
og hjelpemidler.

Lokal eik

Eika i Froland og ellers i Agder er
et treslag som frister til foredling.
En må ta de partiene av sagtømmer
en får tak i og sortere til ferdige
formål, erfarer Jørgen.
- Kjedenes makt er stor for trelast av gran og furu. Mange kunder
tør ikke velge noe annet enn det
de finner på byggevarehus. Det de
ser i hyllene der, styrer dem. Lauvtreproduktene er noe helt annet. Entusiastene velger gjerne lauvtre,
men disse kundene blir likevel fåtallige. Å gå over til lauv har gjort
at jeg sitter igjen med mer overskudd til tross for et langt mindre
kvantum. Små kvanta passer også
bedre for en person å håndtere på
et noe trangt tun og i tørke og
høvel, sier han.

Sliper lite selv

Til en del kledningsprofiler sliper
Jørgen Tresnes stål på frihånd. Fra
restaureringsoppdrag kommer det
forespørsler om mye spesielt av
listeprofiler, panel og kledning.
Noe av dette sliper han også sjøl,
mens mer spesielle profiler blir
bestilt ferdig slipt. Noen ganger
kapper han ei tynn skive, som blir

SELVBYGD: En endefresmaskin koster store beløp ved vanlige innkjøp. Jørgen
Tresnes fikk sin egen med å bygge den opp av standarddeler. Farta må være høy
for å gi eikeborda pene skjøter.

lagt i kopimaskinen og sendt som
pdf-fil til verkstedet. Andre ganger
er det tegninger på millimeterpapir,
gjerne fra kunder, som er utgangspunktet. Noe justering etter telefonsamtaler kan trengs, men resultatet
blir meget bra, synes han.

Tørke

Som med mye annet av sitt utstyr,
har Jørgen Tresnes valgt å kjøpe
brukt tørke, men har satt inn nytt

PLS-styresystem. Den har plass til
to vogner. Opplegging av plank er
viktig, erfarer han. Han har bygd
den så en kan stå fritt ute og stable
på vognene. Kammeret har porter
så ferdig tørre materialer kan tas
rett inn i høvleriet. Der har han
montert en snorbetjent elektrisk
vinsj, som med blokk og kroker til
faste punkter kan styres til rett plass.
Alt for å få en lettest mulig håndtering aleine.

Høvelen

FORENKLER: Skråstillingen på midtre sidekutter kan utnyttes til å høvle framsida
av ei list som dette, uten å slipe stål med store overheng. Prøvestykket er fra en
av mange oppdrag med hus i sveitserstil.
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Høvelen, en Molding med gjennommating, er kjøpt brukt, og etter hva
Jørgen vet produsert på 1970-tallet.
Den høvler med finsida opp, og har
sett med matehjul både av stål og
gummi. Noen finesser har han også
her utviklet sjøl.
- Midtre sidekutter kan tiltes
etter gradeskive, noe jeg ofte har
bruk for. Den gjør det mulig å høvle
store profiler uten å måtte slipe
stål med store overheng. Slike stål
er farlige å høvle med, og tar tid å
slipe. Et eksempel på fordeler med
dette er når breie taklister i sveitserstil skal kopieres.
Et annet eksempel jeg løste
med denne høvelen var en type
kledning til et gravkapell med vekslende bredder på hele 12 og 14
tommer, tykkelse 1 ½ tom, og med
not og fjær.

Forum for norske bygdesager

Medlemsbedriften
På grunn av bredden måtte hele
venstre sidespindel demonteres
for å få plass. Her måtte jeg først
høvle borda i tykkelseshøvel for
over- og underside. Så kunne de
kjøres mot et stål jeg lodda og slipte
sjøl for å kopiere en skråkant,
sammen med stål for fjær. Til slutt
kjørte jeg lengdene en gang til,
med den andre sida inn og stål for
not, forklarer Jørgen Tresnes.
En siste fordel han peker på
med høvelen, er at siste spindel
som vanligvis er montert over, også
kan flyttes til undersida på bord
eller kledning.

Et kompakt verksted

Etter hvert som Jørgen viser rundt i
høvleriet, oppdager en hvor gjennomtenkt og godt plassen er utnyttet.
Endepløyefresen er det beste
eksempelet. Jørgen henter en palleløfter, skyver den inn under maskinen
som står satt til side mot veggen.
Ute på golvet får den en plass som
passer til å ta ferdige høvla golvbord fra den store Molding-høvelen
rett inn i endefresen. Det vil si når
han har klappet ut de sammenleggbare rullebanene på ilegg- og avtakssida. De har typisk grønn Gjerdesagfarve, men er hengslet for å spare
plass i opplagsstilling. Og dessuten
er det satt inn tellehjul på avleggssida, selvfølgelig, og kasse for biter
med avkapp under.

Vinter, overtid og omformer

- Jeg har brukt to standardmotorer
og to små sirkelsagblader sammen
med freser for not og fjær. De
sleider fram og tilbake i ei ramme
jeg har sveiset. Motorene gjør ca
3000 omdreininger, men det er alt
for lite for å kutte knusktørr eikeved på tvers. Derfor har jeg fått
fresen koblet til en frekvensomformer som dobler hastigheten,
og gir litt justeringsmulighet, sier
Jørgen Tresnes og finner et par restbord for demonstrasjon. De kommer
ut med nøye tilpasning til hverandre.
- Motorene fikk jeg skru ned
fra et snekkerverksted som opphørte. Ellers har det vel gått med
en vinter og overtidsarbeid for
å konstruere endepløyefresen,
humrer han.

SPESIAL: En maskin for å høvle og frese lister til vindusdekor er også å finne i
høvleriet på Tresnes. Den er laget for lister i typisk sveitserstil, av ferdig høvla
rekke i 1 ½ x 3 tom.

Kapasiteten med høvling, noe reinkapping av kvist og feil, og endepløying kan for et vanlig golv være
om lag 50 kvadratmeter på en dag.

Dokumentasjon og byråkrati et
hinder

- Innovasjon Norge innebærer et
alt for stort byråkrati for å få støtte
til slike prosjekter. Jeg spurte om
midler til å utvikle en enkel maskin
som dette, beregnet for mindre
trebedrifter. Svaret ga ikke noe håp
for tilskudd, eventuelt kunne jeg
søke og ta mye ekstra arbeid med
dokumentasjon og markedsanalyser. Da var jeg nesten ferdig med
maskinen, så det ble ikke noe av.
Dokumentasjonskravene blir for
store til å utvikle praktisk nyttige
maskiner i småbedrifter, fordi saksbehandlerne skal ha ryggen fri over-

www.sag.no

for resten av byråkratiet. Det kan
se ut som det er enklere å få midler
til store prosjekter, sier han.

Egeninnsatsen er nødvendig

- Jeg har ikke investert og utviklet
etter noen nøye oppsatt plan. Ting
har blitt til etter hvert, og jeg trur
ikke det er så ille. Bortsett fra det
siste bygget av høvleri har jeg ikke
lånt til utvidelsene. Men egeninnsatsen har vært viktig, og det å reise
rundt og se andre bygdesagers
løsninger. Å være kreativ og nevenyttig er nødvendig for å drive ei
bygdesag. Skal en leie inn fagfolk
til alt, blir det dyrt. Nå er jeg glad
jeg er pensjonist og kan arbeide
mer som jeg har lyst til, sier Jørgen
Tresnes, som tydeligvis har fullt opp
å gjøre.
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Allsidig trebruk i Salten

Trebruk både i eldre og helt
ny form var tema for studieturen til Lofoten og Vesterålen
bygdesaglag. Ei god reiserute
med tid til å snakke sammen
var noe av målet for turen.
Tekst: Trygve Brenna Foto: Trygve
Brenna/Arild Kulseng-Hansen
Saltdalen oppfylte alle forventninger
til både trebruk og natur. Da turfølget var på hjemtur kunne vi fra
bussen nyte en symfoni av vakre
høstfarger mellom bratte Saltdalsfjell. Været var perfekt med sol og
klar luft. Vi kunne se alle vakre farger
naturen hadde ikledt seg. - Bare det
var verdt turen, sa en. Etter hvert
forstod vi hva kunstner Per Adde
formidlet gjennom sine maleri som
vi nettopp hadde opplevd i det nye
Adde Zetterquist kunstgalleri øverst
i Saltdalen.

Tømmer fra egen tomt

Turen hadde Storjord i Saltdal som
endestasjon. Her fikk vi lunsj på
Saltdal Turistsenter. Det var ikke
tilfeldig valgt, foruten at de serverte
en fortreffelig lunsj basert på reinkjøtt fra Saltfjellet, fikk vi her se en
unik trebruk i huset. Det er tømret
av grov furu som var hogd på tomta

TREARKITEKTUR: Nordland nasjonalparksenter har mye vise av trearkitektur både
i egne, nye bygninger, bygdetunet like ved og Adde Zetterquist-kunstgalleri som
åpnet i sommer. Her er kunstnerparet ved bygget mens håndverkerne holdt på.
(Foto: Tom Melby/Avisa Nordland.)

hvor anlegget ligger. Innvendig og
utvendig er det konsekvent nyttet
grov villmarkspanel fra lokal skog,
levert av lokalt sagbruk. Tømringen
var utført av to brødre som har
holdt gammelt tradisjonshandverk
i hevd. Et imponerende syn for oss.

Nordland Nasjonalparksenter

På samme sted ligger Nordland
Nasjonalparksenter som på sin egen
måte har brukt moderne treverk på

en elegant måte både til innvendig
panel og til utvendig kledning.
Like i nærheten ligger et lite bygdetun med en eldre laftestue som
Turistforeningen nytter som utleiehytte, et nyere skjelterbygg, (bakgrunn beskrives senere i artikkelen).
To rekonstruerte stabbur finnes
også. Et på pæler, hvor bord er
plugget til rammeverk med treplugger, og et er laftet av sidehugget
bjørk. Også to gammer med reisverk av bjørk sto der.

Galleri

MARKANT: Hamsunsenteret henter inspirasjon fra forfatterens romaner, og bryter
hensynsløst både med landskap og lokal byggeskikk. Arkitekt Steven Holl har
skapt debatt med bygget, slik Knut Hamsun også gjorde med sitt forfatterskap.
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Et nytt galleri er bygget i tilknytning
til Nasjonalparksentret. Det hedrer
kunstnerparet Kajsa Zetterquist og
Per Adde, opprinnelig fra Sør-Sverige,
som hele sitt voksne kunstnerliv
har bodd på et avsides sted øverst
i Saltdal. De er fremdeles i fullt
vigør, har blant annet vært opptatt
av naturvern og samenes rettigheter. De er blant de få, kanskje eneste
kunstnere, som har fått et galleri
til påskjønnelse for sitt arbeid mens
de ennå lever.
Selve galleriet er et studium
i seg selv. Det er arkitektkontoret
LPO ved Margrethe Friis, som vant
konkurransen. Hun har tatt utgangspunkt i kunstnernes tette bånd til
naturen og utformet huset på en
spesiell måte. Trebruken i konstruk-

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
sjonene, veggene, utvendig kledning
og ikke minst selve formen på bygningen er spesiell.
Utvendig er huset formet slik
at tak og vegger går i ett og er kledt
med hugget spon. Innvendig er tre
benyttet i vegger og tak, malt kvitt,
for å få fram struktur. Utforming
og trebruk ga en utrolig god akustikk.

Skjelterbygg for friluftsliv

Andre dagen startet fra Kobbelv
Vertshus. Også her er trebruk
gjennomført, men på en moderne
måte. Etter frokost fortalte en
hyggelig vertinne om stedet, huset
og deres filosofi om å bruke lokal
mat i sin meny.
Derfra dro vi til Siso-Produkter
AS, i Sørfold. Bedriften er en arbeidsmarkedsbedrift hvor mennesker
med ulike funksjonshemninger har
tilrettelagte arbeidsplasser. Bedriften
har satset bredt på produkter av
tre. For å nevne noe: Utemøbler,
grillhytter, gapahuker, kister, stakitt
osv. Et mer spesielt produkt er å lage
skjelterbygg på oppdrag for kunder.
Salten friluftsråd fikk gjennom et
prosjekt studert og rekonstruert
en gammel byggeskikk om skjelterbygg fra Salten. I ettertid har SisoProdukter AS, fått ansvar for å
levere slike bygg. De har egen sag
for å kunne skaffe seg riktige dimensjoner til reisverk og sage skjelter
til veggene. Det er et slikt bygg
som vi fikk se på bygdetunet i
Saltdalen.

Hamsunsenteret

Første stopp ble Hamsunsentret
på Hamarøy. Dette mye omtalte
sentret ser ikke ser ut som et hus,
men en tilfeldig sammensatt enhet
med skjeve vinkler og usymmetrisk
plassering av vinduer og balkonger.
Vi fikk innføring i hvordan arkitekten
med utgangspunkt i Hamsuns diktning hadde laget tegning og beskrivelse.
Vårt ønske om ”Trebruk” fikk
vi godt svar på. Selve bygget er av
betong. Utvendig kledt med tjærebehandlet gran. Innvendig var alle
forskalinger laget av tre. Avtrykket
i betongen gir en oppfatning av
at her er det vegger av tre, som er
malt kvit. I auditoriet er alle veggene

panelt med bjørk for å gi lyse vegger
og en god akustikk.

Øverås Gård

Øverås Gård, med vertskap Ann
Merete og Helge Nilsen har tradisjonell melkeproduksjon, men har
fulgt visjonen om å skape arbeidsplass for begge på bruket. Etter Inn
på tunet-aktivitet og laftehytte
laget på kurs på gården, ble denne
gårdsbutikk. Så kom laftehytte
nummer to av rundlaftet lerk fra
Estland, og ble gårdskafe og steinovnsbakeri.
Så nå har begge full jobb på
gården. Kafe og butikk er godt
besøkt og gir positivt bidrag, til
tross for at foretaket ligger langt
fra allfarveg. Vi fikk servert en fortreffelig lunsj av lokale råvarer,
hvor det kan nevnes speket og røkt
hvalkjøtt med tyttebærkrem, spekeskinke, ulike typer ost og ikke minst
ferskt brød fra steinovn. Etterpå
kom det kaffe og blåbærterte på
bordet. Ikke rart det drøyde med å
dra videre.

Konstruksjonsstudie

Etter lunsj så vi på den handlafta
gårdsbutikken, bygd med tapplaftknuter med kinning. Taket er åsbåret
sperretak, med isolasjon og torv til
tekke.
Gårdkafeen av rundlaftet lerk
var imponerende med sine grove
dimensjoner. Her var det sperrebåret
åstak, to grove sperrer bar takåsen
i tillegg til laftede gavler (røst). Her
kunne vi også se hvordan ”skafttunger” (hjelpesperrer) lå mellom
nederste takås over raften og ut
under taktro. Her kunne vi også
legge merke til at mens tro innomhus gikk fra møne og ned til raftet,
var troborda utenfor veggen lagt
langsmed bygget.
Dette er gammelt godt
handverk, og på den måten kan
en ved behov skifte de nederste
troborda uten å måtte rive hele
taket.

Tredriver i Nordland

I alt 16 deltakere deltok på turen,
blant dem leder for Norsk Bygdesagforening, Arild Kulseng-Hansen,
noe vi syntes var svært gledelig.

www.sag.no

STABBUR: Ett rekonstruert stabbur
viser noe av den nøysomme og oppfinnsomme trebruken som har vært
i distriktet.

Ikke alle var sageiere, men vi ville
gjerne ha med forskjellige støttespillere. Som på andre turer saglaget har hatt, var Kåre Myrvang
fra Andøya stødig sjåfør.
Med på turen var også David
Johann, fra FMLA-Nordland, som
fortalte om forberedelse til et
prosjekt som heter ”Tredriver”. Det
handler om å få til økt foredling og
bruk av lokal skog. Saglaget ser på
dette som et meget nyttig og viktig
tiltak og håper det blir realisert, og
ser fram til nyttig samarbeid.
Målet for turen var både faglig
og sosial opplevelse, nettverksbygging
og nye allianser. Vi tror det ble slik.

Aktuelle nettsteder
Om du vil vite mer om stedene
Lofoten og Vesterålen bygdesaglag besøkte, kan du finne
det på følgende nettsteder:
• www.hamsunsentret.no
• www.kobbelv.no
• www.overas-gard.no
• www.siso.no
• www.nordlandsnaturen.no,
som har link til Adde Zetterquist
kunstgalleri.
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Sagbladet
Kjøp og salg-funksjonen på
bygdesagforeningens hjemmeside trenger både flere henvendelser og bygdesager
som følger opp. Joakim Sjödin
trengte ny kledning, og har
fått respons på materialønsket sitt fra flere bygdesager.

Tilbakemeldingene på forespørselen sa ganske tidlig at gran med
så smale årringer og slike bredder
på underliggerne i kledningen var
vanskelig å skaffe, og flere foreslo
kledning av furu kjerneved i stedet.
- Nå ser det ut til å bli løsningen.
Det gjenstår litt avklaringer om
pris, frakt og levering, sier Joakim
Sjödin, som har satt pris på å høre
flere bygdesageieres meninger om
hva som er det beste valget.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Hovedbygningen på familiens gård
i Skiptvet i Østfold fikk som så mange
andre bygninger ny tømmermannskledning i 1976. Den har fått store
råteskader, og maling flasser av
mange steder. Et ønske om kledning
som passer til tida huset ble satt
opp, om lag 1870, fikk Joakim til å
sette seg ned og søke litt på nettet.
Der fant han www.sag.no.
- Jeg søkte med ord som «tettvokst gran og kjernefuru» med
Google som søkemotor. Da fikk jeg
blant annet fram sag.no, og ved å
klikke litt mer fant jeg muligheten
for å legge inn bestilling. Jeg sendte
også noen eposter direkte til medlemmer hos dere, sier han.
Siden han la ut forespørselen
i sommer, har han vært i kontakt
med flere bygdesager. Han har brukt
noe tid på å avklare hva som er det
beste tilbudet, og har drøftet flere
løsninger.

Tettvokst gran

«Tettvokst gran med årringer rundt
1 mm. Dimensjon underligger minst
28x220 mm, overligger ca 22–24x75,
med liten profil på hver kant. Vil
trenge noen få lange lengder til
gavler».
Slik var beskrivelsen Joakim la
ut på sag.no. Motivene for dette
ønsket var flere:
- Jeg tror materialkvaliteten
i treverket teller svært mye for holdbarhet! Selv om malingsvalg og
oppfølging er en del av sammenhengen, er det materialet under
som er utgangspunktet. En kledning
med brei underligger som jeg beskriver, har forbilde fra min families
hytte i Sverige. Den er oppført i 1908
og står nærmest like bra, uten slike
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Vis fram prosjekter!

SKIFTE: To gamle kledningsbord av
tettvokst gran er forbildet i trekvalitet,
men Joakim Sjödin og familien ønsker
en breiere kledning. Ny kledningen fra
1976 viser klare tegn på å ha gjort sitt.

skader som vi ser på kledningen
vårt hus fikk på 1970-tallet, sier han.

Endrer til furu

- Det kan hende jeg var litt streng
på kravet om årringbredde. Men
det tilsvarer hva som er brukt i den
kledningen som ble skiftet ut, som
vi har noen rester av, sier Joakim,
og viser fram to kledningsbord. De
er smale, ca 5 tommer, og er høvla
med not og fjær. Det er altså en
helt annet dimensjon enn dagens
ønske om en kombinasjon med
breie underbord og overliggere.

- Den nyeste delen av huset er et
påbygg som Joakim har gått over
selv med mye av bygningsarbeidet.
Huset har fått vannbåren gulvvarme i hele første etasje, og deler
av andre. Taket er nylig skiftet ut
og isolert med 20 cm trefiberisolasjon.
Også det er et bevisst valg mest
mulig naturlige materialer, og nokså typisk for hva svenske boligblader
legger vekt på.
Nye takutstikk med profiler
slik huset hadde da sveitserstilen
var populær har kommet til som en
følge av denne jobben.
Joakim Sjödin har en klar oppfordring til hva han ønsker på nettet
fra bygdesagene:
- Vis fram mer av prosjekter
dere er i gang med, eller har levert
hos andre kunder. Eksempler på
ferdige kledningsprodukter, eller
andre ordrer en skjærer på er bra å
se, sier han.

VARIG: Rester av den gamle kledningen viser svært tette årringer.

Forum for norske bygdesager

Annonser

www.sag.no

Tenker du bandsag?

Ny type bandsag i Norge,
meget hyggelig pris og topp kvalitet.
Kan sage stokker opp mot 1,5m i diameter!

Nyhet! Mobil Bandsag
fra kr. 210 000,Kan sage stokker på opp til 1 m

For mer informasjon ta kontakt med

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

www.sag.no
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Pasvikfuru kan bli fugletårn

Biotope arkitektfirma har
savnet lokalt trevirke til utkikksteder for fuglekikking.
Nå ser det ut til at bygdesagene i Finnmark får leveranser til slike bygninger.
Tekst: Per Øyvind Berg
- Vi er Norges første og eneste
arkitektfirma som drives med spesialitet på tilrettelgging av natur. Det
innebærer blant annet skjul for
fuglefotografering, naturstier og
utendørs amfiteater, sier daglig
leder Tormod Amundsen i Biotope.
Kontoret drives på fjerde året av
han og samboeren Elin Taranger,
som begge er arkitekter.
- Arkitekter vil jo helst bygge
og tegne omfattende prosjekter,
som store kunst- og kulturanlegg.
Vi tenker derimot gjennomgående
at vi skal skalere ned. Vi lager små
bygg, som vi gjør maksimalt ut av,
sier de.
Firmaet i Vardø har prosjektert
flere tårn, skjul eller lignende bygg
i Norge.

Start i Trøndelag

Starten for Biotope ble et fugletårn
på Ørlandet i Sør-Trøndelag i 2010.
Der ønsket Statens naturoppsyn og
det lokale kultursenteret å dra i
gang ny virksomhet på våtmarksområdet. Tidligere har fuglekikkerne
hatt tårn som stort sett ser ut som
melkekartonger, og vært ment
bare for denne gruppen.
- Våre bygg hadde en tanke
bak. En arkitektonisk utforming
skulle fungere for alle som går tur.
Derfor lagde vi en rampe til toppetasjen, for å kunne utnytte forskjellen i terrenghøyde som allerede var på tomta. Det ga en fantastisk panoramautsikt over Norges
største tidevannsareal, sier Tormod
Amundsen.
Firmaet har utviklet et nytt konsept med kombinerte fugletårn og
friluftsamfi, der det i tillegg også
er designet rom for å drive med
uteundervisning. Målet er å legge
til rette for gode naturopplevelser
for flere enn bare fuglekikkere.
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STEILNESET: Skjulet eller gapahuken ved Steilneset er eksempel på hva arkitektene
møter av utfordringer. En vegg deler bygningen i to slik at det gir le for vind, og
har sitteplasser og utsyn mot steder der fugl slår seg ned i fjæra. (Foto: Tormod
Amundsen /Elin Taranger, Biotope).

Helhet for stedet

I Finnmark på Varangerhalvøya har
det også blitt flere små arkitekturperler til glede for fuglefolket og
friluftsglade. På Hornøya, Steilneset,
Barvika, Skagen og Slettnes fyr er
det flere steder å søke ly for vinden.
- Vi har utviklet en typologi
innen arkitekturverden. For det er
mye du må ta hensyn til, selv om
det er arkitektur i en mindre skala.
Du skal tenke på vind, siktlinje,
vibrasjon og plassering i terrenget.

Det finnes flere eksempler på fuglekikkeranlegg der arkitekten ikke
har skjønt formålet, sier Tormod
Amundsen.
Finnmarks-kommunen Vardø
med 2128 innbyggere, ligger i
arktisk klimasone lengst nord-øst
i landet, på Varangerhalvøya. Utover sin festning og Globus II-radaren
er kommunen kjent for sitt unike
fuglemiljø. Tusenvis av fuglearter
trives med et rikt hav, myrer, våtområder, elvedeltaer og langgrunne

I HARDT VÆR: Bygningene skal blant annet dekke behov for sitteplasser, gi ly for
vind og vise informasjon. Korte lengder og tre som tåler ekstreme påkjenninger
er typisk for mye av trelasta som brukes.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
fjærer. Det sikrer mattilgangen
under trekk, hekking og overvintring.

Planer for framtidig bruk

- Vi har ønsket lokalt trevirke til
våre bygninger. For å få noe som
holder i hardt vær over mange år,
har vi hittil brukt sibirsk lerk. Nå ser
det ut til at vi får furu fra lokale
sagbruk med kjerneved fra Pasvikfuru,
forteller Tormod Amundsen.
Det er lagt opp til å sette opp
tre skjul i Finnmark i år. Det er bygninger på 3,5 x 5 meter, og altså ikke
de helt store bygningene. Men
Biotope legger opp til å bygge 10
til 15 slike i de neste åra. Alle skal
tilpasses stedet, og får litt ulike behov for trelast.
- Det er veldig bra at vi nå kan
få tak i lokal furu til skjul vi har
planlagt i år, og det kan bety framtidig bruk av lokalt trevirke.

Viktig og nytt bruksområde

- De leveringene som nå kommer
kan bety veldig mye for mitt sagbruk. Det er snakk om helt spesielle
byggverk, som med innsatsen fra
Biotope kommer til å få mye oppmerksomhet.
Finnmarksskogen har furu med
svært stor andel kjerneved. Alt av
bord skal være i rein kjerneved. Men
til hjørnestolper og en del annet
kan det brukes 4x4 tom boks, noe
som gir bra utnyttelse av tynningsvirke, sier Erich Malterud. Han driver
både som skogentreprenør, har sag
og leverer biovarme, og er leder av
Finnmark Treforum.

Nytt og synlig med Finnmarkstre

på installasjon og til emballasje skal
ha råstoff fra egne skogressurser.
Med kort transport har dette dobbel
verdi for denne virksomheten, siden
mindre transport gir mindre CO2utslipp og trevirke i seg selv er i
CO2-balanse. –Utnyttelsen av skog
faller også godt sammen med dette,
fordi en i mange tilfeller kan bruke
smådimensjoner av tømmer i materialer som 4x4 og 6 x 6 tommer,
sier Tor Håvard Sund.

- Disse utkikksstedene står for en
ny bruk av blant annet Pasvik-furu.
Fra før er slik furu med stor andel
kjerneved mye brukt til villmarksleverandør av
kledning. Skjul forLedende
fotografering
og fuglekikking ersagbruksmaskiner
noe helt nytt, !
og byggene reises på steder der de
blir både synlige og tilpasset terrenget,
sier daglig leder i Finnmark Skogselskap Tor Håvard Sund.
Fra fylkesmannens side har en
også satt som mål at den gryende
olje- og gassvirksomheten
i Finnmark
Telf. 62821555
Fax. 62821550
e-post: som
info@se-saws.no
skal hente alt trevirke
brukes
www.se-saws.no

Prosjekter fra Biotope
Noen av stedene Biotope har
planlagt skjul er:
• Friluftsamfi og fugletårn:
Grandefjæra Ørlandet, SørTrøndelag.
• Vindskjul: Hornøya, Vardø
• Fuglekikkerskjul: Barvikmyran,
Vardø.
• Levegg, benker og bord:
Slettnes, Vardø.
• Sjøfuglkikkerskjul: Steilneset,
Vardø.

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

www.teroteknisk.no

Ledende
leverandør
Ledende
leverandør
avavsagbruksmaskiner!
sagbruksmaskiner !

Telf. 62 82 15 55
Ledende leverandør
Fax. 62 82 15 50
sagbruksmaskiner
e-post:
info@se-saws.no !
www.se-saws.no
Telf. 62821555 Fax. 62821550
www.sag.no
e-post: info@se-saws.no

av
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Løft for nye trebruer

Sagbladet
Ordrer på i alt åtte trebruer
er gode nyheter for den
norske limtrespesialisten
Moelven, og vil bli synlige
landemerker i vegnettet.

på Østlandet og Sør-Trøndelag.
Bruene skal i følge direktør Åge
Holmestad i Moelven Limtre AS
produseres fra nå og fram til 1. mai
2014.

Etter ferien fikk Moelven Limtre
ordre på å levere fire nye limtrebruer. Nå har også selskapet fått
ordre på fire bruer til. Til sammen
dreier det seg altså om ordrer på
åtte bruer for limtreprodusenten i
Moelv. Dette utgjør rundt 1200 m3
limtre som skal bearbeides til flotte
trebruer over ulike vegstrekninger

PC700-M1H / PC700-M2H
Med nyutviklet patentanmeldt miniflissystem
til fremstilling av flis.

Bra for vintersesongen

- Det betyr fullt kjør i våre produksjonslokaler denne vinteren. Vi
skal levere og montere trebroer for
over 60 millioner kroner fram til
ferien Dette er mye penger for bedriften i en periode av året som
pleier å være ganske rolig. Tradisjonelt er det ikke fett i limtrebransjen de fire første månedene
i året. Men om det er et
år vi skal komme ut med
plussresultat i første
NYHET
kvartal, så er det i 2014,
!
sier Åge Holmestad.
Sammen med andre
ordrer betyr dette utsikter for full aktivitet
gjennom vinteren på
alle steder i bedriften.
Arbeidsplassene på
Moelven Limtre har lysere
utsikter enn på mange
år.

Plan for trebruer

«Kontakt oss for et tilbud!»
www.bygdeservice.no
1960 Løken - Tlf. 63 85 65 95

Følgende bruer skal
lages innen ferien:
• Åsta bru på riksveg
3. Ferdig bearbeidet
med montasjestart
i slutten av november.

• Bru Storhovearmen på Lillehammer.
Ferdig bearbeidet og skal
monteres i uke 43.
• Åset bru på riksveg 3. Produseres
og monteres før 1. april 2014
• Kroksrud bru på Sokna. Produseres
og monteres før 15. februar 2014
• Gulliveien bru på Sokna. Produseres og monteres før 1. april
2014.
• Moumbekken bru på riksveg 111.
Produseres og monteres før 1.
mai 2014.
• Kåsa bru på Oppdal. Produseres
og monteres før ferien 2014.
• Håmårstad bru på Harpefoss.
Produseres og monteres før
ferien 2014.
Kilde: www.treindustrien.no

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

Rundbuehaller

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

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

Tlf. 62 49 39 80 / 915 36 899
post@futurehaller.no
www.futurehaller.no
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Postboks 28
3107 SEM

Annonse

JaJo Tek AS

JaJo Tek AS
www.jajotek.no

www.sag.no

Kamek Kantbenk

Komplett høvleri selges

med tømmerinntak
og flisvifte

Dobbel båndsag
Høvel med 9 spindler
Sorterbord og pakkemaskin

5 spindlet høvel

(molding) 1977 mod.

Vi utfører
montering og
service

•
•
•
•

Leverandør av:
•
•
•
•
•

•
•

Vognsager
Kantlinjer
Stegmater
Tømmerbord
Impregneringsanlegg
Brikettmaskiner
Brukte maskiner
og utstyr til
treindustrien

janerik@jajotek.no

Vognsag
Kantlinje
Kløveinnmater
Transportører

Brikettmaskiner
Trebeskyttelse

Imp. anlegg – service - midler

Stegmater - tømmerinntak

+47 90771304
Vensvangen 418
2338 Espa
Org nr:
998 321 025 MVA

www.sag.no
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Viser fram treets gode sider

Sagbladet
Skogselskapet i Agder har
fått ny tilhenger. Den er en
rullende demonstrasjon av
skogen og trærnes evne til å
binde CO2, og er lastet med
eksempler av gode, lokale
treprodukter.
Tekst: Per Øyvind Berg
Den nye hengeren er et columbi
egg av tilhenger og informasjon til
bruk på messer og utstillinger. Etter
veien viser den fram skogens rolle
med fotosyntese og CO2-binding.
Vel framme er det bare å hente ut
produkteksempler, benker og bord,
og ta standen i bruk.
Agder Skogselskaps nye henger
og stand ble avduket på landbruksmessa Naturligvis på Evje i august.
Det ga en fin start på messa. Styreleder i Skogselskapet i Agder, Sigurd
Ledaal og banksjef Eva Åsland for
Sparebanken Sør Indre Agder åpnet
offisielt den nye standen og hengeren
sammen med messa.

God støtte

Skogselskapet i Agder har mottatt

FLOTT: Styreleder Sigurd Ledaal (skogselskapet i Agder) takker Jørgen Tresnes
for arbeidet med tilhengeren og utstillingene. (Foto: Reidar Tveiten, Agder
skogselskap)

støtte fra Sparebanken Sør til å utvikle og fylle en henger med innhold som kan danne rammene for
stander og skoleskogdager hvor
Skogselskapet deltar. Hengeren er
foliert med pedagogiske tegninger

som forklarer skogens vekst, karbonbinding og fotosyntese satt opp
mot drivhuseffekt. Tegningene er
laget av Skogselskapet i Trøndelag
til bruk i undervisning.

Godt utvalg i treprodukter

- Inne i hengeren har vi diverse
produkter av tre. Her er spesialbestilte vegger, benker og bord. De
kan tas ut og bli en aktuell stand,
enten på en skoleskogdag, på
messer eller andre steder hvor vi
tilbyr aktiviteter, som fuglekassesnekring, spikking, natursti og
annet, forklarer Reidar Tveiten
i Agder skogselskap.
Standmateriell er laget av Jørgen
Tresnes (Tresnes Sag og Høvleri)
og Ståle Haraldstad. Hengeren er
lastet med utstillingsvegger og ospebenker. Her er også bord og stoler
i kjerneved av furu, og et godt utvalg av paneler, kledning, gulvbord
og listverk, både av bartre og av
lauvtre.
En slik tilhenger kan kanskje
være noe å tenke på for bygdesager med aktiv markedsføring også?
Kilde: Agder skogselskap
I SVING: Banksjef Eva Åsland åpnet og den nye hengeren og standen.
(Foto: Reidar Tveiten, Agder skogselskap)
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Annonser

www.sag.no

NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON
Vi har kontakt med
et firma i Sverige
som produserer
hydraulikksylindere
på bestilling.

Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis,
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter
ønsket bredde, lengde
og utstyrsnivå.
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

LogosoL HØVEL

104.800,-

HØveL PH360

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

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

Prøv oss når det gjelder
• Fuktmålere
• Rundkuttere, profilkuttere
• Rillestål, rundkutterstål
• Laserlys
• Strammeverktøy
• Binol smøre/renseolje
• Titac plaststifter, stiftemaskiner
• Barkriverstål
• Huggerkniver og barkriverstål
• Tømmerkritt
• Stempel, fargeruller m.m.
• Kjedekappsager

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

eks. mva. og frakt

Bransjenytt
God helse for gran,
furu og bjørk
Overvåkningen av skogens helsetilstand viser at kronetilstaden for
gran, furu og bjørk var stabil i 2012.
Det ble observert færre skader enn
året før på overvåkingsflatene.
Askeskuddsyken er derimot på
frammarsj, og er nå spredd over
store deler av Østlandet, Sørlandet
og Vestlandet. Sykdommen har i
2012 spredd seg videre nordover
i Sogn og Fjordane, hvor de nordligste funnene ble gjort i sørlige
deler av Flora kommune, og ved
Innvik i Stryn kommune.
Avsetningen av svoveldioksid
og sulfat har blitt redusert siden
1980 på fastlands-Norge. Nivået av
granbarkbiller i de utsatte fellene
fortsatte å gå ned og varierte fra
lavt til middels høyt i 2012. Trøndelagsfylkene hadde derimot en økning i barkbillenivået.
Kilde: Skog og landskap

Søker skogsentreprenører
AT Skog SA melder om økt interesse
for hogst, og ønsker større driftskapasitet. Derfor søker en nå etter
entreprenører som er interessert i å
starte opp eller tilby driftskapasitet
til Telemark og/eller østre deler av
Aust-Agder. Skogandelslaget har
en gjennomsnittlig årlig omsetning
på ca. 900 000 m³. 80% av volumet
administreres og drives av AT Skog
i samarbeid med skogsentreprenører.
Kilde: AT skog SA

Skjerpet konkurranse
om tømmer
Samvirkets tradisjonelle regionalinndeling er i ferd med å sprekke
opp. Det nye er at Glommen nå har
ansatt skogbruksledere i Østfold
og Akershus, et område som ligger
innenfor Havass og Viken Skog.
- Tradisjonelt har det vært regional inndeling. Men nasjonale aktører som SB Skog og Norskog endrer
bildet. I Hedmark er tømmerprisen
til skogeier høy på grunn av høy
konkurranse. I Oslo, Akershus og
Østfold er det lave priser til skog-

eier. Vi vet hva tømmeret selges
for, og ser at her tjener våre konkurrenter veldig mye penger. Det
kan vi ikke sitte rolig og se på, sier
Helge Urstrømmen, på Glommens
hjemmeside.
På Viken Skogs hjemmeside
tilbyr en nå tømmerkjøp og driftsavtale med garantert rotnettopris
i Østfold og Follo.

Entusiastisk start på
kaiplanlegging
Representanter fra Vest Agder,
Rogaland, Hordaland og Sogn og
Fjordane var samlet til møte om
tømmerkaiutbygging 21. august
i Stavanger. Hele 30 personer troppet
opp fra både næring og forvaltning.
Kjersti Kinderås fra Kystskogbruket og Helge Kårstad, prosjektleder i tømmerkaiprosjektet sparket
i gang dagen med å fortelle litt om
bakgrunnen for prosjektet. Tømmerkaiene har blitt mer og mer viktig
for skognæringa de siste 20 årene
i forhold til veier. Det er billigere,
mer miljøvennlig og sikrere å bruke
sjøtransport til å frakte tømmer
istedenfor vegtransport. Arbeidet
med virkesterminaler har avdekket
et lite rasjonelt utbygd nettverk
av tømmerkaier. Tømmerkaiene er
ofte for små for å lagre tømmer,
de er underdimensjonerte i forhold
til tømmertransport, prisene for
bruk av kaiene er svært ulike og
organiseringa av kaiene varierer
veldig fra sted til sted.
Det er satt av 30 millioner kroner
i det reviderte nasjonalbudsjettet
til tømmerkaiutbygging i år.
Kilde: Skogselskapet i Rogaland

TeroTeknisk blir LSAB
Norge
Sliperivirksomheten til TeroTeknisk
er 2. juli solgt til LSAB Norge AS.
Sliperi- og salgsvirksomheten på
Tangen i Stange er overtatt fra 13.
august. Ola Johansen blir daglig
leder for LSABs virksomhet i Norge,
mens Willy Hagen blir ansvarlig for
slipeverkstedet.

Ensidig prisfokus i anbud
Laveste pris som konkurransegrunnlag, og ikke kompetanse,
uroer Fellesforbundet. Også Byggmesterforbundet har lenge vært
opptatt av dette forholdet.
- Nå går det på lavlønnskonkurranse, ikke kompetanse. Det
foregår også sosial dumping på
kommunale byggeplasser. Vi må
få på plass et anbudsregime i
kommuner og fylker så dette ikke
skjer, fastslår forbundssekretær
Steinar Krogstad i Fellesforbundet.
Han mener det snarere er snakk
om en kriminalitet i arbeidsmarkedet
enn sosial dumping. Her inngår
både brudd på avtaler om lønnsog arbeidsvilkår som gjelder for alle,
brudd på arbeidsmiljøloven og
skatteunndragelser.
- Vi må alliere oss med den
seriøse delen av bransjen og kreve
rettferdig konkurranse, sier Steinar
Krogstad, og viser til at offentlig
sektor utgjør 40 til 50 prosent av
hele markedet og har stor markedsmakt.
Kilde: Aktuell.no/Byggmesteren

Sågverk och hyvelmaskiner säljes
ARI KL 10, DS8, KT5
Säter märgklyv. Kantverk, 2 klinga
Tilt Almab samt paketmaskin
Hyvel Jonsered 6 -spindlig

Råsortering med fack
Kompressor 6A208
Trimmer Gunnarsson

Furubacken 1, S-534 93 Stora Levene, Tfn: +46 512 782000,
Mnr: +46 705 216021, Email: dan@levene-sag.se

www.sag.no
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Kutterspon
Tre er populært som
aldri før

Ny oppfinnelse mot
kappesprekker

Yngre mennesker peker seg ut som
positive til trematerialet. Den
økonomiske krisen kan være en
del av forklaringen ved at unge
mennesker søker nye verdier i det
naturlige og enkle. Tre har særdeles
høy anseelse hos den danske befolkning, og frembringer følelser
hos oss mennesker, mer enn noe
annet materiale.
Dette er hovedkonklusjonen
på en dansk undersøkelse av opplevelsen og vurderingen av tre som
materiale. Tre får positive tilbakemeldinger for verdier av å være ekte
og stå sentralt og naturlig i den
nordiske design- og innredningstenking. Tre er blant annet et gjennom gående materiale i interiør på
nye kaféer og restauranter i byene,
og blir regnet som mer moderne
enn for 10 år siden.

Så mye som 25% av svensk tømmer
har kappesprekker. En ny svensk
oppfinnelse har fått stipend og
innovasjonspris for en ny teknisk
løsning.
Som ansatt i SKF reiste Sverre
Aronsson rundt på en rekke sagbruk
fra Söderhamn til Kiruna. Han så
at mye trelast gikk tapt på grunn
av kappesprekker.
- Det har vært forsøkt å løse
problemet helt siden de første etgreps hogstmaskinene kom. Blant
annet ved kransenking, men det
virket ikke alltid bra, og mange
maskinførere fikk nakketrøbbel
på grunn av gynging i maskinen.
Sverre Aronsson tenkte ut en annen
måte å kappe på. I stedet for å sage
ovenfra, sager sverdet i hans kappesystem fra undersida. Så snart sverdet
har kommet et stykke inn i stokken,
settes en kile inn i sagsporet og
holder det åpent til det er gjennomskåret. Tester har vist at kappesprekkene er helt borte, og Cut 43
som oppfinnelsen kalles, er nå både
mønsterbeskyttet og patentert.

Kilde: Træ er miljø, www.trae.dk

Kilde: Land Lantbruk Skogsland

Olje fra finsk trevirke

TRENDY: Danske holdninger til tre som
materiale er mer positiv enn på lenge,
viser undersøkelse.

Kraftgiganten Fortum skal begynne
å levere bioolje som framstilles av
flis og andre trerester fra skogsindustrien. Det innebærer at et
underselskap kan erstatte fossil
fyringsolje med nyprodusert olje
fra Fortums kraftvarmeverk.
Med et pyrolyseanlegg kan varmen

fra vanlig el- og fjernvarmeproduksjon brukes for å tørrdestillere
flis til olje. I Sverige har Fortum
flere anlegg som kan bli aktuelle
for denne typen biooljeproduksjon,
melder nettstedet www. atl.se

Hogsten øker i NordTrøndelag
Innmålingstallene for årets 9 første
måneder viser en gledelig økning
i hogstaktiviteten på hele 20,1%
sammenlignet med samme periode
i 2011, melder Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag.
Innmålt volum pr 1. oktober
2013 er i overkant av 402.300 m3.
Dette er omlag 67.300 m3 høyere
enn i 2011, en situasjon Fylkesmannen
er godt fornøyd med.
Erfaringsmessig er høsten den
mest utfordrende perioden for
skogsdrift. Fylkesmannen og aktørene
i skogbruket håper på lavere temperatur uten nedbør slik at man får
barfrost. Dette, sammen med de
optimale driftsforholdene i første
halvår, ville ha gjort året samlet
sett unikt med hensyn til føreforholdene for skogsdrift.
Prognosen viser en avvirkning
for 2013 i størrelsesorden 480.000 m3.
Dette tilsvarer en økning på ca
65.000 m3 (ca 16% ) sammenlignet
med 2011.

Her står Kvarnstrand/Stridsberg sin annonse. Får ikke laget pdf når den er
inne, uvisst av hvilken grunn. Derfor er den midlertidig tatt ut.
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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

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00 Fax: 62 58 25 59
Mob.: 911 83 655
www.teroteknisk.no

TeroTeknisk Service as

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

www.sag.no
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