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Norsk Bygdesagforening vart stifta i 
1987. Foreninga har ca 200 medlemmer 
pr. 1. januar 2021. Medlemskontigenten 
er gradert etter lønnsutgifter: 
Under 500.000 =     2 950 pr. år. 
Mellom 500.000 og 1 mill. = 3 750 pr. år. 
Over 1 mill. =   5 250 pr. år.
Fyrste medlemsår gir vi 50% rabatt. 
Det er også høve å tinge interesse-
medlemsskap til kr. 950,- (Dette inkl. 
Informasjon og medlemsblad).

ADMINISTRASJON
Inger-Marie Svingeset,
dagleg leiar
Tlf. 918 86 113
admin@sag.no
www.sag.no

Ragnhild Lunde,
prosjektmedarbeider
Tlf. 918 86 113
ragnhild@sag.no

STYRET
Arne Høye, 
styreleiar
Murtestean 37,
4534 Marnardal
Tlf. 922 93 924
hoeyesag@online.no

Rune Skjørestad,
styremedlem
Pb. 39, 4395 Hommersåk
Tlf. 907 99 053
riska.sagbruk@lyse.net

Håvard Sunnset,
styremedlem
Sunnset, 7212 Korsvegen
Tlf. 924 57 666
haavard@sunnset.no

Ole Jegleim,
styremedlem
Rotneimvegen 685,
3550 Gol
Tlf. 908 29 766
jegleim@online.no

Kjartan Bergsvåg,
styremedlem
Fennavegen 15, 5709 Voss
Tlf . 906 42 168
kbergsva@online.no

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud,
Sarpsborg, tlf. 906 54 395

Akershus
Roar Sørgård, Hurdal, tlf. 909 96 273

Hedmark
Ivar Grøndahl, Løten, tlf. 62 59 00 05

Oppland
Per Arne Jostad, Snertingdal,
tlf. 61 18 14 15

Buskerud
Øyvind Wiger,
Vikersund, tlf. 416 42 731

Vestfold
Runar Bekkeseth,
Holmestrand, til. 33 05 16 12
 
Telemark
Asbjørn Roheim,
Bø i Telemark, tlf. 35 95 45 79

Agder
Jens Kristian Berglund, 
Mosby, tlf. 450 39 404

Rogaland
Åsmund Bakka,
Suldalsosen, tlf. 905 23 907

Hordaland
Pål Solberg, Lonevåg, tlf. 952 11 103

Sogn og Fjordane
Jan Arild Vatnelid,
Straumsnes, tlf. 976 64 048

Møre og Romsdal
Herman Hervåg,
Sykkylven, tlf. 994 63 539

Sør-Trøndelag
Håvard Sunnset,
Korsvegen, tlf. 924 57 666

Nord-Trøndelag
Ottar Staberg, Utøy, tlf. 959 31 179

Nordland
Øystein Lyngmo,
Laukvik, tlf. 997 31 591

Troms
Arild Kulseng-Hansen,
Harstad, tlf. 947 89 350

Finnmark
Helge Molvig,
Vadsø, tlf. 454 72 526

Sagbladet er eit medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening og blir 
utgjeve med 4 nummer i 2021. 
Bladabonnement kostar kr 600 pr. år. 
For fleire abonnement til same 
adressat betales kr 300 pr. år/blad. 
Medlemsbladet er inkludert i med-
lemskontingenten. Ta kontakt med 
redaktør om du ønskjer abonnement 
eller evt. medlemskap i foreininga.  
Opplag 400.

Redaksjonen avslutta: 9.4.21.

Ansvarleg redaktør:
Inger-Marie Svingeset
Tlf.: 918 86 113
e-post: admin@sag.no

Designmal og lay-out:
Forglemmegei Reklamebyrå, 
Brugata 1, 2500 Tynset
Tlf.: 971 89 996
e-post: cathrin@fmereklame.no
www.fmereklame.no

Trykk: TS Trykk AS

Utgjevingar 2021
NR.: Materiellfrist Ugjeving
Nr. 1  6. april  15. april
Nr. 2  20. mai   10. juni
Nr. 3  10. sept.  25. sept.
Nr. 4  1. des.   15. des.

Priser på annonsering i Sagbladet:
Heilside (178x238mm)  kr. 3.675,-
Bakside (178x238mm)  kr. 4.095,-
1/2 side (178x118mm)      kr. 2.310,-
1/4 side (84x118mm)  kr. 1.520,-
1/8 side (114x49mm)  kr. 1.050,-
Prisane er eks mva.
Vi er fleksible på størrelsene.

Rabattordningar: Ved bestilling av 
innrykk i alle utgåver i 2021 får du 
10% rabatt. Ved bestilling av 4 på-
følgande innrykk vil annonsør også 
bli presentert på attraktiv plass i 
Leverandørguiden på nest siste side 
i bladet.

Framsidefoto: Jan Arild Vatnelid og 
Svein Arne Tessneset i god diskusjon 
på Tessa Tre AS. Foto: Inger Marie 
Svingeset.

Sagbladet
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Frå redaktørkrakken

Vel overstått påske! I desse tider har 
det nok blitt ei annleis påske for 
mange av oss. Covid 19 er framleis 
ei stor utfordring, men også snø-
mangel i store delar av landet gjer 
at ein tyr til alternative aktivitetar. 
Kansje nokon til og med har nytta 
delar av påska på saga, i høvleriet 
eller på tømmerskogen?

Markedet for tre er for tida stort, og  
vårt inntrykk er at etterspørselen 
hjå bygdesagene er større enn nokon 
gong. Enkelte av våre medlemmar 
har gått aktivt ut og invitert til 
samarbeid gjennom felles leve-
ransar, då dei får for mange og 
større ordrar inn. Dette er gledeleg 
og gir framtidstru. Når også trelast-
prisane har stige med «kvante-
sprang» etter nyttår, er vi optimistar 
på bransjens vegne. 

Vi håpar at vi gjennom vår medlems-
kontakt og gjennom stoff i bladet 
kan bidra både til samarbeid og 

kompetanseutvikling for både 
medlemmar og andre. Vi ser at 
yrkesfag har større interesse blant 
ungdomar enn på lang tid. Blant 
anna har Handverksskulen på 
Hjerleid rekord i antall søkjarar. 
Det blir viktig å få rekruttert inn 
i vår bransje også, så vi oppmodar 
promotering av våre bedrifter. Dette 
kan f.eks. vere å invitere interessert 
ungdom til sommarjobb eller 
bedriftsbesøk. 

Vi besøkte nyleg Trehusspesialisten 
på Vågå som var tydeleg på at 
rekruttering av fagfolk er ei hovud-
utfordring for dei, og at det spesielt 
innan restaurering er krevjande 
med opplæring. 

Som de ser lenger bak i bladet har 
styret no bestemt at årsmøtet vårt 
for 2021 blir arrangert digitalt. Vi 
håpar dette blir ein suksess og vi 
håpar mange medlemmar deltek. 
Vi treng absolutt engasjement og 

innspel frå medlemmane i desse 
tider, så oppmodinga blir å sette av 
datoen 27. mai med ein gong. 

Rekruttering inn i bransjen og 
foreininga er eit viktig område å 
setje fokus på også i Sagbladet.
Medlemsbedriften i denne utgåva 
er eit godt eksempel på at fylkes-
laga og tilbod om kompetanse er 
viktige faktorar for å få nye til å 
satse.

Å ha eit nettverk som kan gje fag-
lege gode råd i forbindelse med 
utvikling og investering, kan som 
i dette tilfellet vere avgjerande for 
vidare drift på saga.
 
Til slutt vil vi takke alle dei som 
bidreg til at vi får nok fagstoff til 
bladet i desse utfordrande tider.

Ha ein framleis fin vår!

Gode sagvenner!
Uro i trelastmarkedet

«Vil gjerne bestille 10 000m med  
tele tett. Må ha litt utover våren». 

Dette var en blant mange fore-
spørsler som kom nå her om dagen.  
Og det er et godt bilde på at det er 
manko på trelast her på Sørlandet.   
Selv hos den lokale trelasthandleren 
er hyllene tomme, og det som 
kommer inn om kvelden er ute 
neste dag. 

I vår var vi i tvil om vi fikk noe 
å gjøre, og vi var usikre på hvor 
mye råstoff vi skulle kjøpe inn. 
Det ble jo aldri et problem, det 
lille vi fikk ble revet bort ganske 
kjapt. Nå handler det om å skrape 
sammen det vi har så godt vi kan 
for å fylle de få ordrer vi tar inn.    

Årsmøte står for tur, og styret 
måtte vurdere om vi kunne klare 
det fysisk eller via nettet i mai. 

Ettersom vi ikke er helt i mål med 
pandemien, ble det besluttet at 
det riktigste var å gjennomføre 
det digitalt 27. mai. 

Inger Marie har vært god og holdt 
hjulene i gang. Så vi ser lyst på at 
aktiviteten kommer i gang igjen så 
snart samfunnet åpnes igjen. 

Så håper jeg på fantastisk sommer og 
høst for dere alle.

Helsing Inger Marie Svingeset

Hilsen Arne



4

Magnus Hanoa Øverland (34) er 
fødd og oppvaksen på garden 
Skarsbø i Malmefjorden, ein 
tettstad i Hustadvika kommune 
i Møre og Romsdal. Her bur han 
med sambuaren Gunnhild og 
dottera Lydia på 1½ år. Faren 
Asbjørn bur også på garden og 
er god støttespelar. Magnus 
har fagbrev som anleggs-
maskinførar, og jobbar til 
dagleg som lastebilsjåfør hos 
ein lokal entreprenør I tillegg 
har han hatt 40 vintrefora sauer, 
7-8 ammekyr og drive med 
sagbruk sidan 2014. 

Magnus fortel:
- Det har vore ei gammal gardssag 
på garden sidan eg var liten, med 
dobbel benk, eit stort og eit lite blad. 
Far min hadde den i lag med ein 
nabo, men far skar lite eller sjeldan. 
Naboen skar nokre kubikk kvart år, 
og dette syntes eg var veldig kjekt. 
Saga var gammal og benkane slitne, 
så ho blei mindre og mindre brukt. 
Gardsdrifta vart etterkvart lagt ned, 
og då eg ville starte opp igjen etter 
10 år -  i 2011 - måtte eg byggje om 
kufjøsen til sauefjøs. Slik kom eg på 
at eg kunne få start på gamlesaga. 
Men kombinasjonen av ei dårleg sag 
og kunnskapsmangel var nok årsaka 
til mykje dårleg material.
- I 2012 vart eg kontakta av min 
gamle mattelærer frå ungdoms-
skulen, Ole Arne Aas, om eg kunne 
vere interessert i å delta på eit kurs 
i bruk og stell av sagbruk i regi av 
Norsk Bygdesagforening. Det var 
eg, og kurset vart gjennomført på 
saga til Ole Arne som var medlem i 
foreninga,  med Leif Grøndahl som 
kursleiar. Der fekk vi prøve langt 
bedre utstyr enn eg var van med, og 
eg tileigna meg mykje basiskunnskap 
som er avgjerande for eit skikkeleg 
resultat. 

Etter kurset kom eg over ei brukt 
Kara sirkelsag på Finn.no. Eg ringde 
til Leif Grøndahl og lurte på om 

han kunne sjå på annonsa om denne 
kunne vere noko. Han ringde opp 
att og sa at til den prisen var det 
ikkje noko å lure på. Vi reiste til 
Skreia for å sjå på saga, og det 
viste det seg at eigaren hadde bygd 
ho sjølv, med utgangspunkt i Kara. 
Med to lastebilar og 4 mann henta 
vi den heim i  januar 2013, og til 

påske i 2014 var ho startklar i nytt 
saghus. Same år registrerte eg enkelt-
mannsforetaket Magnus Øverland 
– på folkemunne Skarsbø sag.

- I 2015 kjøpte eg ein Logosol 
PH 260 høvel, med støtte frå det 
kommunale næringsfondet i Hustadvika 
kommune. Det kom godt med.

Produksjon:
- Fram til no har det vore mest 
leigeskur, kanskje 70/30 leigeskur/
kjøpt virke. Tida har vore for knapp 
med full jobb og gardsdrift til å 
drive meir på sabruket, men no har 
eg bestemt meg for å satse meir på 
saga og ammeku.  Sauene blei difor 
sendt på slakteriet no i mars. 

- Eg har kjøpt nokre lass med fin, 
lokal furu, både frå Allskog og ein 
lokal gardbrukar, og  håpar å bruke 
våren på å bygge litt lager av matriale, 
noko eg ikkje har hatt kapasitet til 
tidlegare.

- Kundane eg har er i all hovudsak 
lokale. Det som er selt av materiale 
blir stort sett bestilt før det er saga. 
Det har blitt noko villmarkspanel, 
boksar i ulike dimensjonar, frå 4» og 
opp til 12» og kanskje mest bord-
kledning. Både høvla og uhøvla.

På Skarsbø sag ligg akkurat no ferdig produsert material klar for levering. Stort 
sett blir alt bestilt før det blir saga. 

Faren Asbjørn dukkar gjerne opp med 
traktorhjelp når Magnus startar opp 
saga. Her til venstre saman med 
Magnus, Gunnhild og vesle Lydia.

Trebedriften

Gardsbruk med sagbruk og ammeku
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- På høvelen har eg laga lister til 
fleire som har restaurert gamle hus 
og ønskjer  same listene som har vore 
i huset frå før. Har og leigehøvla ein 
del av materialane eg har hatt leige-
skur på. 

- I tillegg har eg saga ein del til 
eige bruk, blant anna til nytt saghus 
og bolighus: Laga reisverk, bord-
kledning, lister og noko panel.
- Har merka at interessen for 
landbruksbygg i tre har auka. For 
få år sidan var dette nesten ikkje å 
sjå på denne kanten av landet. Men 
i vinter har eg hatt gleda av å levere 
delar av innreiing til eit sauefjøs 
til 400 vinterfora sau, og til ein 
robotfjøs for melkeku som begge 
er/skal oppførast i heiltre. Dette er 
svært gledeleg, og håpar dette er 
starten på ein god trend.

Restaurering
- Dei kjekkaste prosjekta eg får 
vere med på er restaurering av gamle 
bygningar, lære om gamle bygges-
kikkar og få tilgang til kunnskapen 
som ligg bak materialvalg. Den 

største leveransen var til ei stor verna 
sjøbod som skulle restaurerast. Her 
saga eg emne til grindverket som i 
stor grad måtte skiftast ut. Det var 
dimensjonar frå 6 til 12 tommar. 

Kurs og kompetanseoverføring
- I regi av Norsk Bygdesagforening 
har eg delteke på ulike kurs i bruk 
og stell av sagbruk, høvelkurs og 
virkesorteringskurs. Desse har eg 
hatt stor nytte av, ettersom det ikkje 
er noko stort miljø rundt meg.  

- I tillegg til foreninga må eg trekke 
fram tidlegare nemnde mattelærer 
Ole Arne Aas. Det var han som vekte 
interessa for sagbruksdrift ved å 
invitere meg med på kurs, og saman 
med far min heile tida har vore ein 
god mentor og støttespelar.

- Dessutan er eg takksam for å ha 
lært avdøde Leif Grøndahl å kjenne. 
Ein god læremeister som raust delte 
sin store fagkunnskap innan sagbruk.

Året 2020 – og framtida:
- Korona-pandemien har eg ikkje 
merka noko til i samband med saga, 
då drifta 
framleis er for-holdsvis lita. Fjoråret 
vart det lite saging, noko som kan 
tilskrivast at drivaren hadde litt for 
mange ballar i lufta, samtidig som 
eg hadde 3 månader med pappaperm. 

- Draumen er å kunne ha ein større 
del av inntekta på saga og garden. 
Slik sett er eg ikkje kresen på å sage 
kva det skulle vere. Men restaurering 
og spesialvirke er noko eg verkeleg 
kunne tenke meg satse vidare på.

Denne våren aukar Magnus aktiviteten på saga - og har kjøpt inn godt råstoff frå 
lokal skogeigar.

Magnus i aksjon ved sagbenken - likar 
godt å skjære kortreist furutømmer.

Gardsbruk med sagbruk og ammeku www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre

SELGES:
EINMANNSBETJENT SIRKELSAGBRUK

KA-RA YS 1/10

• Stokkfeste • Hydraulisk bakgutt • Avkastarar på benk
1990 modell i god stand

 
Myrtveit Sag & Transport

Mobil: 97650149
Mail: oystein@myrtveit.com
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Stål og betong har vært bøndenes 
hovedvalg når de skal bygge 
nye fjøs. Det ønsker trenæringa 
i Rogaland å gjøre noe med. 
Ulike aktører i verdikjeden går 
nå sammen om et prosjekt om 
landbruksbygg i tre. Det kan 
føre til økt verdiskaping for 
både trenæring og bonde. 

Tekst: Siv H. Heimdal, Myldring og 
Kristin S. Wigum, Kystskogbruket

I 2019 ble det gjennomført en 
fremtidsworkshop hvor Rogaland 
Skognæringforum og Kystsskog-
driver i samspill med tredriver 
Rogaland hadde invitert inn aktører 
fra hele verdikjeden for skog og tre 
for å finne nye muligheter for økt 
verdiskaping. En tidlig ide om det 
“bioøkonomiske fjøs” ble utforsket. 
Nå har ideen fått 300 000 kroner 
i støtte fra Innovasjon Norge. For-
prosjektet skal teste ut om norske 
bønder ønsker seg landbruksbygg i 
norsk tre basert på en bioøkonomisk 
tankegang. Tilrettelegging for 
kretsløpstenkning og nyskaping 
står sentralt.

Skognæringa er viktig 
i bioøkonomien 
Bioøkonomi er en økonomi basert 

på biologiske fornybare ressurser 
som skog, hav og jord. Skal vi nå 
FNs bærekraftsmål må vi bevege oss 
bort fra oljeøkonomien og over i en 
bioøkonomi. Her blir trenæringa 
en viktig brikke. I dag blir mange 
fjøs og driftsbygninger til land-
bruket bygget i stål og betong. 
Begge byggematerialene har store 
klimagassutslipp knyttet til produk-
sjonen. Tre, derimot, lagrer karbon, 
er mer fleksibelt i bruk og ved 
endring.

Bondens behov er viktig 
å kartlegge 
Det er byggentreprenøren Ladstein 
Bygg AS, Riska Sagbruk og tre-
leverandøren Alfa Tre Sør fra Agder 
som sammen skal utforme et konsept 
om landbruksbygg i norsk tre. 
Kystskogbruket deltar denne gang 
i prosjektet som rådgiver. Prosjektet 
skal se på ulike forretningsmodeller, 
valg av grunnkonsept og gjennom-
føre en markedsundersøkelse blant 
norske bønder. Hovedmålgruppa er 
små og mellomstore melkebønder. 
Sammen skal bedriftene se på 
bondens behov rundt nye inve-
steringer på gården. Mange må nå 
gå fra bås til løsdrift og et mer krets-

løporientert gårdskonsept i de 
kommende tiåret. Dette er med på 
å danne et nytt kundegrunnlag. 

Nye reguleringer kan bli en 
mulighet for landbruksbygg i tre 
Timingen på prosjektet er god. 
I 2024 kommer det nye krav til 
hvordan fjøs til melkekyr kan ut-
formes. I dag kan melkekyr stå 
i båsfjøs, men fra 2024 kommer 
det krav til løsdrift. Det betyr at 
melkekyrne kan bevege seg fritt 
i fjøset. Mange bønder må derfor 
bygge nytt eller rehabilitere fjøset 
etter de nye reguleringene. Håpet 
er at bøndene vil velge norsk tre, 
men det må være like enkelt, og 
gjerne enklere for gårdbrukeren å 
velge nybygg eller rehabilitering i 
tre, enn i stål og betong. 

Trebygg er bra for innemiljøet 
til bonden og dyra 
Et fjøs til melkeproduksjon er en 
kompleks driftsbygning. Det er 
derfor viktig at prosjektet klarer å 
finne riktige samarbeidspartnere 
som bonden er avhengig av. 

Skal prosjektet lykkes må aktører 
innen teknologi, energi og gjødsel-

Økt verdiskaping for både trenæring og bønder 
med landbruksbygg i tre

Prosjektdeltakere, fra ventstre Kristin S. Wigum (Kystskogbruket), Daniel Breivik (NLR), Mikal 
Nordbø (Riska Sagbruk AS) og Kristin Bryne-Sandvik (tredriver i Rogaland).

Foto fra fjos: Agjeld, Vestland. Vegger er satt 
opp av Riska Sagbruk SA.
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håndtering kobles på slik at det blir 
enkelt for bonden å få en helhet og 
gode koblinger i drift og aktiviteter 
på gården. Tilbakemeldingene fra 
flere bønder så langt er at trebygg 
har mange fordeler. Et mer stille 

innemiljø, bedre inneklima ved-
rørende fuktopptak og generelt 
roligere dyr, er enkeltuttalelser som 
begynner å bli mange.

Vinn-vinn for skognæring 
og bønder 
Landbruksbygg av tre er vinn-vinn 
for både bonde og skognæring. 
Mange bønder driver jo skog, i 
tillegg til melkeproduksjon. Klarer 
vi å finne nye måter å utnytte skogen 
på kan det øke verdiskapingen for 
alle parter. Forprosjektet vil  vare 
i ca ett år. Det skal innebære å 
jobbe med to pilot-gårdbrukere for 
å høste erfaringer for en helhetlig 
prosess og salgsfront.

Økt verdiskaping for både trenæring og bønder 
med landbruksbygg i tre

FAKTA
Med som rådgivere og finansi-
ører er tredriver i Rogaland/
Rogaland treforum, Norsk 
Landbruksrådgivning Rogland 
og Kystkogbruket. 
Forprosjektet er en videre-
føring av resultatene fra fremtids-
verksted og videutvikling som 
ble gjennomført i 2019-2020.

Ladstein Bygg AS er prosjektledere i søknad til Innovasjon Norge. Bildet viser fra venstre Kleng 
Ladstein, Lars Slåttå (Kystskogbruket/Skogselskapet i Rogaland), Asgeir Ladstein (styreleder), 
og Olav Hasle.

maks. stokk Ø, 70 cm  standard kuttlengde   5,40 m
unbegrenset forlengbar,  manuell stokk håndtering,
mmeedd  DDaattaassttiillllvveerrkkeett  SSWW1100

for  stykker5

69.990,- KR

Datastillverket  SW10

82.600,-KR

LLTT1155CCLLAASSSSIICC

SSppeessiiaallpprriiss     vår Test

Kr 

per 
blad

Sliping og Vigging
eks retur frakt og mva75.-

37,50

Vi sliper den første boksen

til halve prisen

Slipe service

Wood-Mizer Norge: Tor Bakken-Flaathe AS  Løkenvegen 5  2034 Holter  63 87 49 89    post@woodmizer.now w w w

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre



8

Ei bedrift som er plassert på 
Industriområdet like ved Vågå 
sentrum. Bedrifta vart skipa i 
2002 og har idag 10 tilsette. 
Trehuseksperten AS tek opp-
drag både på nybygg og på 
restaurering. 

Dagleg leiar Kjetil Løkken tek oss 
med i den store produksjonshallen 
og viser dei prosjekta som no er i 
gang. Restaurering av gamle byg-
ningar utgjer hovudtyngda av opp-
draga til bedrifta. Dei aller fleste 
er frå området kring i Ottadalen 
og Gudbrandsdalen, men dei tek 
på seg oppdrag over heile landet. 
Vi har hatt fleire oppdrag blant 
anna i Oslo, kan dagleg leiar Kjetil 
Løkken fortelje. Vi har ikkje noko 
begrensing geografisk, men logistikk 
og økonomi blir sjølvsagt meir 
utfordrande dess lenger vekk ein 
bevegar seg.  

I dei aller fleste tilfella plukkar dei 
ned bygget, merker det og utfører 
reprasjonsarbeidet i hallen på Vågå. 
Det er god plass i den romslege 
hallen på 40 x 40 m. Hallen kjøpte 
dei av ein møbelfabrikk som vart 
lagt ned.  Det er ein stor fordel å 
kunne vere innomhus og ha mann-
skap, vektøy og materialar på ein 
stad, men ein del av restaurerings-
prosjekta må sjølvsagt utførast på 
plassen der bygget står.  

Trehuseksperten AS er opptatt av 
god materialkvalitet og største 
leverandøren er Løten Bygdesag AS. 
Det blir estimert at volumet kan 
dreie seg om 150- 200 m3 trelast 
pr. år.  

Kvalitetskrav på 70% kjerneved, 
helst tettvokst og planken skal vere 
naturtørka. Kjetil er fornøgd med 

leveransane frå Løten, sjølv om ein 
sjølvsagt kunne tenkt seg endå 
strengare kvalitetskrav. Vi treng 
eit bra stort volum og ein god del 
lange lengder, dette er krevjande å 
få hand om i vår region, kan Kjetil 
fortelje.  I tillegg kjøper Trehus-

eksperten AS ein del material av  
lokale bedrifter som Tessa Tre AS 
og Randsverk Sag og Høvleri.

Kjetil Løkken har arbeidd med 
restaurering i mange år, men har 
den seinare tid kome bort i fleire 
bygg som må rehabiliterast på eit 
altfor tidleg tidspunkt på grunn 
av råte. Sjølv har han mistankar 
om kvifor dette skjer, men ønskjer 
ikkje å kome med nokon spekula-
sjonar. Problemet gjeld ikkje berre 
dei utanlandske hytteprodusentane, 
vedgår han. Vi stiller oss spørsmåla: 
Kan materialkvaliteten ha blitt 
dårlegare? Kan klimaet spele inn? 
Er det smart å overflatebehandle? 
Kva type overflatebehandling bør 
ein i så fall anbefale? Bør ein bruke 
meir stadeigne materialar? Kva rolle 
spelar inneklimaet og den høge 
temperaturen som er dagens stan-
dard? Kva skjer med fukttranspor-
ten i stokkane?  Er husa for tette? 
Dette er spørsmål som vi bør setje 
på dagsorden og finne fasiten på før 
dette problemet blir for stort. 

Trehuseksperten AS i Vågå

Trehuseksperten AS kjøper årleg 150-200 m3 plank av Løten Bygdesag AS. Her er 
Kjetil Løkken (t.v) avbilda på ein av leveransane saman med leverandøren Ivar Grøndahl.

Her ligg siste omfaret (øvste) på eit bolighus 
som skal byggast opp igjen i Vågå. Når 
takkonstruksjonen no blir ferdig skal bygget 
setjast opp hjå kunde.
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Ei anna utfordring er tilgang på 
arbeidskraft. På Trehuseksperten AS 
har dei mange flinke tilsette, men 
det er vanskeleg å rekruttere nye. 

Kjetil Løkken meinar at ungdom i 
dag har for lite praktisk øving både 
i heim og skule. Samanlikna med 
situasjonen 20 år tilbake i tid, merkar 
ein at ungdomen har mindre 
praktisk opplæring. Han har stor 
tru på at praksis i bedrift er viktig 
for alle ungdomar og at samarbeid 
mellom skule og bedrift bør for-
betrast. Å restaurere gamle bygningar 
krev stor fagkompetanse og det er 
ressurskrevjande for bedriftene å ta 
all opplæring. Det går lang tid før 
elevane er «sjølvgåande» i bedrifta.  
Om ein kunne fått ein del av dette 
gjennom utdanninga ville det vore 
ein stor fordel, både for elev og 
bedrift, meinar dagleg leiar ved 
Trehuseksperten AS, Kjetil Løkken. 

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre

Kjetil Løkken er oppteken av god material-
kvalitet.

Det blir jobba med fleire prosjekt samtidig i 
hallen i Vågå. Her ser ein eit gamalt stabbur 
frå Åmot i Vestfold som skal reparerast 
og setjast opp som anneks til ei hytte på 
Hafjell.



10

I tidligere tider er det bygd 
mange fagverksbruer her i landet, 
men tegninger er ikke å oppdrive. 

Byggmesteren v/Per Bjørn Lotherington. 

Nå er likevel bygging av ei ny fag-
verksbru i tre i gang i Dokkajuvet. 
Skolmen bru får et spenn på 39 
meter, og blir sannsynligvis landets 
lengste i sitt slag. 

Steinar Moldal som er en nestor 
innen tradisjonelle byggeteknikker, 
og hans Dovre Handverkssenter, 
har en modell i målestokk 1:20 
og noen avisbilder å støtte seg på 
i brubyggingen. 

– Siden vi ikke har tegninger, blir 
modellen til stor hjelp underveis, 
forteller Steinar Moldal, og passer 
på at den er fri for siste rester av 
nysnø.

En iskald mandag 1. februar gikk 
de i gang med å legge ut de første 
delene til det som skulle bli sviller. 
Onsdag 24. mars ble brua frigjort 

fra støtter og stillas, til stor spenning 
for de fremmøtte. 

Ferdig før vårflommen
– Det er vårløsning og flom i 
Dokkaelva som er med og bestemmer 
byggetida. Normalt øker vassføringa 

i elva mot slutten av mars. Derfor 
må vi være ferdige og ha ryddet 
stillasene unna før elva begynner 
å stige, forklarer Steinar Moldal.
Han forsikrer at han jobber godt 
under press. 
– For 10 år siden bygde vi jo stav-
kirke på Dovre på seks dager. Når 
vi har minst 60 dager på oss, må 
det gå an å bygge ei bru, mener han. 
Moldal forklarer at det er mye som 
blir til underveis. Det gjelder hvor-
dan svillene skal settes sammen, 
hvordan skråstaver og metallstag 
skal stå. 

Krefter i balanse
– Fagverk er krefter i balanse, 
forklarer han. 
– Bånnsvilla holder strekk, og topp-
svilla holder trykk. Skråstavene 
holder avstanden mellom svillene 
og står på trykk. Stagene holder det 
hele sammen og tar strekk. 
– Vi driver forskning for å finne ut 
hva som blir riktig. Beregningene 
våre er kontrollert av en statiker 
så vi er sikre på at dimensjonene 
holder. Vi har funnet ut at brua må 
legges opp med en overhøyde på 26 cm. 

Svillene veier 1,5 tonn 
Da vi var på besøk på byggeplassen 
i slutten av februar, var svillene 

Fagverksbru under bygging på Dokka

Fra ende til annen blir svillene 39 meter når de er ferdige. Steinar Moldal og bas Anton 
Rudi forbereder boring til stålstagene.

Modellen er bygd i målestokk 1:20 med sviller, dekke og stag som viser hvordan den skal 
bli til slutt. Brua skal også dekkes med tak. – Siden vi ikke har tegninger, blir modellen 
til stor hjelp underveis, forteller Steinar Moldal.
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nesten ferdige. De settes sammen av 
tre granbjelker på 15x 20 cm som 
er mellom sju og åtte meter lange. 
Svillene er skrudd sammen i full 
lengde, og veier omtrent 1,5 tonn. 
Derfor skal de demonteres til mer 
håndterlige deler på sju-åtte meter 
når monteringen starter. 

Dagen etter vårt besøk, skulle 
byggingen av stillaser begynne 
i elva. På Facebooksidene til Dokka-
juvet natur og kulturområde skal 
utlegging av brua etter hvert kunne 
følges time for time. Foreløpig er 
det ikke så mange bilder som vises, 
og det er fundamentering til still-
asene som foregår nå. 

Prosjekt til 2 millioner
Dokkajuvet natur- og kulturområde 
er oppdragsgiver for det som skal 
bli den nye Skolmen bru. Prosjektet 
er kostnadsberegnet til vel to milli-
oner kroner, og får støtte fra Riks-
antikvaren, kulturminnefondet, 
vertskommunen Nordre Land, 
banker og mange andre. Brua skal 
igjen binde sammen bygda som er 
delt av elva. Her har det ikke gått 
bru over siden på midt på 1950-
tallet. 

Del av krigshistorien
Den opprinnelige brua fra 1877 ble 
sprengt i aprildagene i 1940 for å 

hindre tysk framrykning, forteller 
lokalavisa oa.no. Tyskerne bygde 
den opp igjen i 1941, men med 
dårligere materialer og uten tak 
over, fikk den et kort liv og måtte 
rives i 1957.
 
Se filmklipp her: 
https://youtu.be/IZ2hh2Ltp-I 
Du kan følge prosjektet på web-
camera: https://rudberg.as/cam/
Mange fine oppdateringer og bilder 
på facebooksiden til Dokkajuvet 
Natur og Kulturområde.

På jordet er svillene satt sammen i full lengde før de skal demonteres og flyttes til elva der 
de settes sammen igjen. 

– Her skal brua gå over. Det er 39 meter mellom de opprinnelige brukara, forteller Modal 
og utplasseringselev Torstein Storaas.

Bart Gevers setter inn bolter som skal holde 
stokkene i svilla sammen.

Jan Guttenberg hogger ut for en endestolpe.

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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Like før påske var vi på omvisning 
i den brannskadde Dombås 
kirke, i Dovre kommune.

Entreprenørfirmaet Braa & Sørvåg 
Bygg AS har fått oppdraget med å 
rehabilitere kirkebygget, etter at 
Meninghetsrådet og takstselskapet 
har bestemt at kyrkja skulle setjast 
i stand igjen. 

Arbeidet starta i byrjinga av februar 
i år, og rundt heile kyrkja er det 
bygd opp stillas og presenning 
som dekker heile bygget.   

Vi blir tatt vel imot av prosjektleiar 
Jan Bordal frå Braa & Sørvåg Bygg 
AS og etter å ha fått på oss alt av no-
tidas verneutstyr går vi til «anleggs-
plassen». Å kome inn til ei kyrkje 
der kyrkjedøra er  halvvegs gjennom-
brent gjev sterkt inntrykk. Det er 
no eit drygt år sidan kyrkja vart 
påtent og totalskadd. Reprasjons-
arbeidet innvendig er også igang 
og kyrkja er rydda for alt interiør 
som f.eks. kyrkjebenkar. Sjølv om 
kyrkja hovudsakleg er bygd i stein 
(Jøndalsstein) er her store innslag av 
tre, blant anna er heile spiret bygd i tre.

Skadane er omfattande, med både 
skade etter flammane, sotskadar og 
vasskadar etter sløkkjing. 

Kostnadane med reprasjonsarbeidet er 
foreløpig taksert til 20 millionar kroner. 

Ein har enno ikkje fått kartlagt kor 
mykje materialar ein kan gjenbruke. 
Omfattande registrering av sotskadar 
må gjennomførast før ein har full 
oversikt.  Sot som legg seg i alle 
skøytar og samanføyningar er utfor-
ande og truleg må ein skifte ut det 
meste av trematerialar, fortel Jan 
Bordal. Han har lang erfaring med 
rehablilitering og restaurering, men 

aldri hatt ansvar for kyrkjebygg. 
Dette er eit spennande prosjekt, sjølv 
om bakgrunnen er noko dyster, ved-
går han. 

Det er mange hensyn å ta og fleire 
instansar som skal uttale seg og det 
tek tid, så her lyt vi lære  å vere litt 
meir tålmodig enn i andre prosjekt,  
fortel han. Prosjektet skal fullførast 
i løpet av 2 år. 

Her er det mykje spesialdimensjo-
nar som må bestillast og produse-
rast blant anna 800 kvadratmeter 
med tak (dobbelt lag med trod), 
400 kvadratmeter med golv og 400 
kvadratmeter med panel. I tillegg 
kjem dei litt grøvre konstruksjo-
nene som må skiftast i spiret.

”Vi er heilt avhengige av sagbruk 
som kan levere anna enn standard-
varer i slike prosjekt”, stadfestar 
Bordal. Taktrodet har f.eks. ein 
dimensjon på 22 mm x 135 mm og 

Dombås kirke - brannskadd i 2020

Dombås kirke er for tida under rehabilitering 
etter omfattande brann for ca. 1 år sidan.

Brannskadane på døra som går inn i kyrkje-
rommet vitnar om store omfattande skadar, men 
og om at tre kan stå imot flammar og behalde 
sin struktur sjølv etter tid i flammehav. Denne 
døra står forholdsvis nær av der brannen starta.

Delar av konstruksjonane i kyrkjetårnet som er 
lite skadd og truleg kan bli ståande.
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Dombås kirke - brannskadd i 2020

golvborda er mest i dimensjonen 
28 mm x 100 mm. Oppe i spiret 
er konstruksjonane i 6” x 8” og i tak-
konstruksjonane under galleri 7” x 9”.
Mesteparten av materialane er i 
furu, men her er også registrert 
innslag av gran i materialane.

”Vårt mål er å kunne skaffe mate-
rialar som er mest muleg like dei 
materialane som har vore brukt 
tidlegare, og då blir bygdesagene 
viktige for oss”, avsluttar Bordal.

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre

Ein del av konstruksjonane i kyrkjetårnet er 
skikkeleg brannskadd, men ein del av materialane 
vil likevel bli vurdert for gjenbruk, fortel prosjekt-
leiar Jan Bordal.

Vi er avhengige av bygdesagene i dette prosjektet fortel prosjektleiar Jan Bordal. 

  P. Blakstad as    tlf:  73 95 79 60     e-post:  firmapost@p-blakstad.no    www.p-blakstad.no 

WEIMA HUGGERE 

WEIMA tilbyr et 
omfattende utvalg av 
maskiner.  

Her finner du den rette 
maskinen til enhver       
oppgave. 
 
Ta kontakt med oss 
for et uforpliktende tilbud. 
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Kystskogbruket har i samarbeid 
med WoodWorks!Cluster gjort 
en forstudie for å kartlegge 
hvilken innflytelse arkitekter har 
på bruk av lokale treleverandører 
i større byggeprosjekt. Målet 
har vært å avdekke små og 
mellomstore bedrifters potensiale 
i å bruke flere digitale virke-
midler for å nå fram til markedet. 
Men arbeidet har vært svært 
åpent og har kommet fram til 
tre hovedpoeng som kan øke 
muligheter for lokal deltakelse 
i nye større bygg. 

Av: Kristin Støren Wigum.

Studien innebar intervju med fem 
arkitektkontor, hvor fire av dem er 
med i WoodWorks!Cluster, og like-
dan fire treleverandører. Tolv arkitekter 
har svart på digitalt spørreskjema. 
Alle hadde tilhørighet i Trøndelag 
eller Møre og Romsdal. Aina Midthjell 
Reppe og Kristin Støren Wigum 
i Kystskogbruket gjennomførte 
intervjuene, og med seg i prosjetkt-
teamet var Knut Amund Skatvedt, 
Woodworks!Cluster. Arbeidet startet 
i desember 2019 og ble ferdigstilt 
februar 2021. 

Hvorfor er det behov for 
en slik studie?
Det er mange gode grunner til å 
styrke lokale treleverandørers markeds-
tilgang i større byggeprosjekt. 
FN’s bærekraftsmål og Parisavtalen 
omfatter både forpliktelser knyttet 
til utvikling av bærekraftig prod-
uksjon og forbruk, og lavere klima-
gassutslipp. For å oppnå lavt klima-
gassutslipp for bygg i tre, har det 
stor betydning at trevirket og bygge-
elementene er av lokal opprinnelse 
eller er produsert i Norge med lave 
transportutslipp. Det er derfor viktig 
at mange norske aktører får prøve 

seg og blir utfordret på å ta opp 
konkurransen med utenlandske 
leverandører. For at fagmiljøene 
og virkemiddelapparatet skal kunne 
bistå i denne utviklingen har vi 
behov for detaljert kunnskap om 
verdikjeden i utvikling og opp-
føring av bygg. Hvem tar de viktigste 
avgjørelsene i valg av treleveran-
dører, hva spiller en viktig rolle for 
disse valgene, og hvordan er det 
treindustrien selv imøtekommer 
dette? Slik vi oppfatter det, er det 
nær ingen som har helhetlig innsikt 
i disse prosessene. 

Noen funn fra studien
Valg og avgjørelser for bruk av tre skjer 
ofte etter at arkitektene har spilt sin rolle
Arkitektene ønsker større inn-
flytelse på materialvalg. De har 
muligheten til å påvirke gjennom
beskrivelsen av ønsket material-
kvalitet i prosjekteringen. Endelige 
leverandører avgjøres ofte etter at
arkitektene er ferdig med sin rolle i
 prosjektet, som gjerne har størst 
innflytelse i skissefasen. Deretter 
tar gjerne entreprenør over som 

beslutningstaker i forhold til pris 
og kvalitet. Et flertall av arkitektene 
ønsker å følge en byggeprosess fra 
begynnelse til slutt, men de færreste 
i denne studien har vanligvis mulig-
het til det. Flere arkitekter ønsker 
seg byggesystemer som gjør det
lettere å velge tre på en helhetlig 
måte. SMBer kan få muligheter til 
ny produktutvikling i kjølvannet av 
større foretak og deres investeringer og 
leveranse av ulike slike systemer, også 
innen massivtreelementer.

De største utfordringene for lokale leveran-
dører er å være synlig med sine produkter
De minste trebearbeidende bedriftene 
har størst utfordringer. Disse har ofte 
få administrative ressurser og kundene 
krever i større grad enn tidligere, 
kunnskap og informasjon om 
produktet. Det finnes få møteplasser 
eller systemer som ivaretar behovet 
for å dele kunnskap og informasjon 
om produktene til små trebearbeidende 
bedrifter inn i verdikjedene. Ikke 
alle SMBer ønsker å kunne levere 
til større byggeprosjekter, noen av 
disse velger å levere til landbruks-

Hvordan øke mulighetene for lokale treleverandører?

AG tre AS er en trebearbeidende bedrift som satser på stadig nyutvikling og tett samarbeid med 
andre treleverandører. Dette gir dem større muligheter i markedet. Bildet viser daglig leder i AG tre 
Gjest Ove Lillås og Aina Midthjell Reppe. Reppe er daglig leder for NiT Midtre Gauldal, og har 
vært innleid som prosjektleder for studien i regi av Kystskogbruket og WoodWorks!Cluster.
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bygg, her er det også behov for 
kommunikasjon ut til kundene. 
Entreprenører og byggevarekjeder 
har i en del tilfeller, avtaler om 
import av modulbygg, dette gjør 
det også vanskelig for lokale leveran-
dører. Kunnskap hos entreprenører 
og arkitekter om lokale leveran-
dører er viktig for at lokale produkter 
skal bli valgt. Modulbygg nevnes 
også som en mulighet. Her kan 
SMBer være underleverandør i et 
lokalt system levert til entreprenør 
eller byggevarekjede.

Tre overordnede anbefalinger 
som resultat av studien
Små og mellomstore lokale tre-
leverandører kan påvirke og ta noen 
grep på egen hånd og i samspill 
med andre for å komme med i 
anbud og prosjekter. Rapporten 
foreslår å:

1. Etablere økt bevissthet rundt egen 
verdikjede og relasjoner til mer fremmede 
og «upopulære» aktører.

I utvikling av nye løsninger for 
SMB innen trevare er det sentralt å 
se på hele verdikjedene videre. Det
er ulikt hvilke verdikjeder man ser 
seg selv som en del av. Det studien 
tyder på er at byggevarekjeder som 
kanskje de mindre aktørene og heller 
ikke arkitektene ønsker å forholde 
seg til, faktisk er sentrale i deres 
verdikjede i større byggeprosjekter. 
Samtidig er det ikke selvsagt at
byggevarekjedene ser sin egen rolle 
og betydning ovenfor lokalt skog-
bruk og kortreiste kretsløp for
trevarer. Mange byggevarekjeder 
opererer i dag i det globale markedet 
og har andre kriterier for innkjøp av 
varer. Krav til miljø, estetikk og 
funksjon som er sentrale for arki-
tektene, er ikke nødvendigvis 
hovedprioritet i byggevarekjedene. 
Det finnes SMBer innen treindu-
strien som har utviklet sine egne 
verdikjeder for bevisst å «unnslippe» 
relasjon til byggevarekjeder. 
Direkte forbindelse til arkitekter med 
egne forretningsmodeller eksisterer. 
Betingelsene for SMB i å lykkes med 
slike løsninger kan være aktuell 
problemstilling for videre studie.

2. Utforske potensial for samarbeid med 
industri for prefabrikkering og system-
løsninger i tre.
For arkitekter og SMBer som ønsker 
å satse på kvalitetsorientert og sam-
tidig volumbasert bruk av tre og 
detaljering, kan et tettere samar-
beid med både entreprenører og 
byggevarekjeder gi mer lokale 
muligheter gjennom utvikling av 
modul- og prefabrikkerte produkt-
løsninger. Å delta i utvikling av 
spesialløsninger med en under-
leverandør som har avtale med 
entreprenør og eventuelt byggevare-
kjede, kan gi både drahjelp for 
synliggjøring, oppdatering av egen 
leveranse og utvikling. Godkjente 
og utprøvde systemløsninger i tre er 
etterspurt av arkitektkontorene og 

ett kontor kunne vise til spesielt 
vellykket samarbeid med entreprenør 
om modulbasert bygg. Hvordan er 
SMBer i Norge aktuelle og klare for 
denne type arbeidsform? Hvordan 
kan SMBer, entreprenører og bygge-
varekjeder finne «vinn-vinn» 
løsninger i denne type utviklings-
arbeid? Alle bedriftene i denne kart-
leggingen var inne i ulike samarbeid, 
men ikke alle syntes det var lett.

3. Synliggjøring av kompetanse, mulig-
heter og erfaring i bruk av tre må deles 
og tilgjengeliggjøres.
I likhet med andre studier kommer 
det fram at god kompetanse i alle 
ledd i bruk av tre, forståelse for 
treets iboende kvaliteter, og miljø-
argument er avgjørende for gjennom-
slag av (lokalt) tre i prosjekter.
Arkitekter verdsetter svært høyt 
deling av ekspertise og argumenter 
fra erfaring som de kan ruste seg
med mot endelig beslutningstakere. 
Reduksjon av risiko og doku-
menterte fordeler gjennom hele
byggets livsløp er avgjørende for 
beslutninger. Er det mulig for 
SMBer å samarbeide på dette om-
rådet, eller tilgjengeliggjøre sin 
egen kompetanse mer? Tettere 
samarbeid mot studiesteder og
yrkesfagutdanninger kan være 
viktig mulighet. Kanskje digitale 
programmer kan inneholde en
dimensjon under bærekraft og lokal 
kompetanse? «Hvor nært deg ligger 
et sagbruk eller eksperter på tre?».

Åpen studie tilgjengelig for 
nedlasting og videre bruk
Rapportens tre anbefalinger er 
mer overordnet. Den har flere 
konkrete funn som også kan være 
av interesse. Studien er finansiert 
av Kystskogbruket, den er åpen 
og må sees som et innspill til nye 
prosjekter og videre utvikling. 
Link til hele rapporten ligger på 
Kystskogbrukets nettside.

Rallar Arkitekter arbeider i flere innovative 
prosjekter hvor sagbruk og treleverandører 
er med fra start og deltar aktivt i produkt-
utviklingen. På bildet viser Anders 
Gunleiksrud fram en prototyp utviklet digitialt 
gjennom såkalt parametrisk design i samspill 
med tradisjonelle teknikker og profilering 
gjennomført av Sunnset Sag As.

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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Styret i Norsk Bygdesagforening 
beslutta i møte den 22. mars at 
vi må halde årsmøtet digitalt. Vi 
kallar difor inn til digitalt års-
møte den 27. mai 2021 kl. 19.00.
 
Mange har gjennom siste år fått god 
erfaring i bruk av digitale verktøy, 
men vi stiller med hjelp til dei som 
treng det. Du vil enten via e-post 
eller post få alle sakspapir og du vil få 
lenkje til påmelding via e-post. Det 
er kun ordinære medlemmar som 
vert innkalla til årsmøtet. 
 
Har du saker du meinar vi bør ta 
opp under årsmøtet bed vi deg 
sende dei skriftleg seinast 14 dagar 
før årsmøtet (13. mai). Styrets 
forslag til årsmelding finn du i 
Sagbladet nr. 3 - 2020, men også 
den vil bli sendt på nytt pr. e-post.

Vi avlyste i 2020 årsmøtet vårt, 
men i år er vi nødt til å gjennom-
føre og pandemien set ein stoppar 
for fysiske møte. Det er mange 
positive sider med å arrangere møte 
digitalt. Blant anna sparer vi mykje 
tid og  pengar med å ikkje reise. Vi 
håpar sjølvsagt at dette kan bidra 
til at vi får god deltaking.

Sakliste til årsmøtet 
Sak 1:   Godkjenning av innkalling 
          og sakliste.
Sak 2:   Val av møteleiar.
Sak 3:   Val av 2 til å skrive under 
          møteprotokollen.
Sak 4:   Godkjenne årsmelding for 
          2020.
Sak 5:   Godkjenne regnskap med 
          revisjonsmelding.
Sak 6:   Godkjenne styret sitt forslag 
          til arbeidsplan.

Sak 7:   Godkjenne budsjett for 2021.
Sak 8:   Godkjenne medlems-
          kontingent for 2022.
Sak 9:   Val av leiar for 1 år.
Sak 10: Val av dei styremedlemmar  
   som er på val.
Sak 11: Val av nytt medlem 
   i valkomitéen. 
Sak 12: Val av utsendingar til 
   samarbeidande organisa-
   sjonar.
Sak 13: Godkjenne revisor.
Sak 14: Fastsette diett, reisegodt-
   gjering og honorar til 
   tillitsvalde. 
Sak 15:  Innkomne saker.

Årsmøtet 2021

Resultatregnskap 
31.12 31.12

Noter 2020 2019
1 Salgsinntekt 1 032 093 1 167 892
2 Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter 1 032 093 1 167 892

4 Varekostnad 0 0
5 Lønnskostn., styrehonorar, møtegodtgj. 552 417 641 542
6 Avskrivning 0 0
8 Annen driftskostnad 265 883 759 902

Sum driftskostnader 818 300 1 401 444

9 Driftsresultat 213 793 -233 552

14 Renteinntekt 0 0
15 Annen finansinntekt 1 236 2 466

20 Rentekostnad
21 Annen finanskostnad

22 Resultat før skattekostnad 215 029 -231 086
23 Skattekostnad

28 Årsresultat 215 029 -231 086

Overføringer
Til utbytte
Til annen egenkapital -215 029 -231 086

Sum overføringer -215 029 -231 086

Resultat enkel 2020
Resultatregnskap 15.02.2021

Balanse 
31.12 31.12

Noter 2020 2019
EIENDELER

A Anleggsmidler
I 4

4 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner  14 786   

Sum anleggsmidler  14 786   

B Omløpsmidler
I Varer  5 900  5 900
II 1 Kundefordringer 84 570  97 002

2 Opptjente inntekter  100 000
3 Andre kortsiktige fordringer
4 forsk.bet forsiking 1 344  1 247

III 5 Andre finansielle omløpsmidler
IV Bankinnskudd, kontanter og lignende 581 195  348 568

Sum omløpsmidler  673 009  552 717

SUM EIENDELER  687 795  552 717

EGENKAPITAL OG GJELD
C Egenkapital

I 1 Egenkapital  49 893  49 893
II 2 Annen egenkapital  510 197  295 168

Sum egenkapital  560 090  345 061
D Gjeld

I 2 Utsatt skatt
II 4 Øvrig langsiktig gjeld   

Sum langsiktig gjeld     

III 3 Kassekreditt     
4 Leverandørgjeld 11 839  69 137
6 Skyldige offentlige avgifter 64 929  75 730
7 påkomt kostnad 0 5 081             
8 Annen kortsiktig gjeld 50 937 57 708           

Sum kortsiktig gjeld  127 705  207 656

Sum gjeld  127 705  207 656

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  687 795  552 717
 

  

balanse enkel 2020
Balanse 15.02.2021

Rekneskapstal for 2020
Rekneskapen er enno ikkje revidert, så vi må ta forbehold 
om dette. Blir rekneskapen endra i samband med revisjon, 
vil vi meddele dette via e-post og post.
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Kurs
Foreninga gjennomførte 4.og 5. 
februar i år kurs i Høvling av tre-
last på Rennebu Sag og Trekultur. 
Sveinung Kosberg var kursleiar og 
8 deltakarar deltok på kurset. 
Deltakarane har gitt positiv tilbake-
meldingar på gjennomføringa, sjølv 
om temperaturen på bortimot 30 
kuldegrader ga nokre praktiske 
utfordringar.
På grunn av pandemien måtte  fleire 
kurs avlysast i 2020, men vi vil 
lage ein kursplan for 2021 så snart 
situasjonen er meir avklart. Kurs i 
sortering av konstruksjonsvirke er 
framleis det kurset som står først på 
prioriteringslista. Vi har også på 
agendaen kurs i «Utvelging av 
materialkvalitet på rot» og «Kvalitets-
vurdering av trelast med tanke på 
spesialmaterial». Vi oppmodar 
medlemmane til å kome med inn-
spel på andre kurs. På den måten 
kan foreninga betre imøtekome 
behova når vi skal sette opp kurs-
plan. Vi beklagar sjølvsagt at det 
nok ein gong må utsettast på grunn 
av strengare smittevernråd. 

Nytt medlemssystem 
og faktureringssystem
Vi har no gått over til nytt medlems- 
og økonomisystem i foreininga. 
Tidlegare leverandør skulle avvikle 
drifta og vi måtte difor gå over til 

ny leverandør. Det har difor gått 
ei tid før vi fekk starte fakturering 
av medlemskontingent. Vi håpar 
det nye systemet, Trippletex, vil 
fungere godt når vi no tek dette 
i bruk. Vi bed medlemmar og 
abonnentar sjekke at alle opplysningar 
er rette på fakturaen. Vi har no 
registrert organisasjonsnr. på dei 
aller fleste, for at vi skal få mest 
muleg automatikk i betalingar og 
bilag. På fakturaen står det kva type 
medlemsklasse du er kategorisert 
under. 

- Medlem klasse 1: 2.950,- 
  (bedrifter med lønnskostnadar 
  under 500.000 kr. )
- Medlem klasse 2: 3.750,- 
  (bedrifter med lønnskostnadar 
  mellom 500.000 og 1 mill.)
- Medlem klasse 3: 5.250,- 
  (bedrifter med lønnskosnadar 
  over 1 mill.) 
- Interessemedlemmskap 950,-
- Abonnement 600,-

Ver venleg å gi oss beskjed om di 
bedrift er komen i feil klasse. 
Systemet er basert på tillit mellom 
forening og medlem.

Oppdatering av kontakt-
informasjon:
Vi minner om at du må varsle oss 
dersom du får endra postadresse 

eller e-post adresse. Dersom du 
står oppført med ei e-post adresse 
som ikkje fungerer, vil du ikkje 
få tilsendt forespørslane som blir 
lagt ut på www.sag.no. Det har 
vore ei auke i antal forespørslar 
den siste tida, så det er absolutt 
verdt å sjekke. Gå inn på nettsida 
og finn di bedrift under registeret 
medlemmer. 

Tømmer og trelastprisar
Vi har for tida mange spørsmål om 
tømmer- og trelastprisar på telefon 
inn til administrasjonen. Marknaden 
er for tida pressa og prisane har auka 
kraftig etter nyttår.

Fleire etterspør prislister, men det 
er vedtak i foreininga på at dette 
ikkje skal lagast på grunn av store 
differansar i pris ulike stadar i landet. 
Med ei felles prisliste ville det ha 
ført til reduserte prisar for dei med 
stor etterspørsel. Det har også vore 
stilt spørsmål om ei felles prisliste 
ville vere eit uloveleg prissamarbeid. 
Vårt råd er å følgje med i marknaden 
for tida og justere prisane i tråd med 
resten av skog- og trenæringa. Gløym 
heller ikkje at dei aller fleste av dykk 
produserer høgkvalitetsprodukt som 
er eksklusive.

Organisasjonsnytt

Bygger 
du med 
tre? Gode abonnementstilbud på 

byggmesteren.as/abonnement

I fagtidsskriftet 
Byggmesteren 
får du siste nytt 
om nybygg 
og tradisjons-
håndverk. Boligprodusentene nedvurderer mesterbrevet SIDE 8

UTGAVE 0919  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Tradisjonsrik brygge blir stødigere

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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Eit kort og interessant bedriftsbesøk 
i forbifarten mellom Vest- og 
Austlandet, der vi blir tatt vel imot 
av eigaren, Svein Arne Tessneset. 
Tessa Tre har vore medlem i Norsk 
Bygdesagforening sidan 2010 og 
syns det er moro at vi stopper på 
og høyrer korleis det går.

Som så mange andre av våre med-
lemmar er det ein «smålåten» kar 
vi møter, som trur at dei driv smått 
i forhold til alle andre i foreininga, 

men det er ikkje sanninga. Sjølv 
om mange skjær meir tømmer enn 
dei årlege 100- 300 m3 er det all 
grunn til å vere stolt av anlegget 
og bedrifta som er bygd opp på 10 
år, her like ved Vågåvatnet. Vi har 
vel knapt besøkt eit meir ryddig og 
velstelt sagbruk og bileta viser dei 
flotte bygningane som stegvis har 
dukka opp på den unike tomta. 
Svein Arne fortel at dei starta opp 
med sagbruk for å få tilgang på 
godt råstoff til tømrararbeidet som 
er hovudgeskjeften i bedrifta. Sag-
bruksdrifta syns han er veldig kjekt 
arbeid og interessa er aukande. 

Han brukar mykje av materialen 
sjølv i eiga handverksbedrift, men 
sel også ein del til andre med behov 
for spesialmaterialar til f.eks. laft og 
restaurering. Svein Arne har drive 
med restaurering av antikvariske 
bygningar i vel 30 år og har stor 
interesse for materialval og mate-
rialkarakter. I fleire prosjekt har 
han samarbeidd med Riksantikvar, 
Fortidsminneforening, museum osv. 

Siste prosjekt var å bygge ein 
produksjonshall på 14 x 24 m som 
ligg heilt inntil saga. Her skal dei 
blant anna sette opp og reparere 
bygningsdelar.

Tessa Tre AS, bedrifta på den vakre sagtomta ved Vågåvatnet

LSAB er en komplett verktøyleverandør som tilbyr alle 
verktøyløsninger for treindustrien, inkludert slipetjenester 
og markedets tetteste turbilliste. Vårt tilbud for treindustrien 
inkluderer alt fra sagbruk til interiør, kjøkken, dører, vinduer, 

møbler, trapper og gulv etc. 
Vi har kompetanse på alle områder for å hjelpe  deg 
til den beste løsningen som igjen vil gi et best
mulig økonomisk resultat.

Svein Arne Tessneset har drive med restau-
rering av antikvariske bygningar i over 
30 år og syns det er interessant å produsere 
eigne materialar. 

Saghuset som rommer ei sag av typen Pezzolato 800. Her kan ein skjære tømmerlengder 
heilt opp til 13 meter, men på jamna skjær vi tømmer på 9 m, fortel Svein Arne. Maksimal 
diameter er på  85 cm.   

På Tessa Tre As er det mange tunge tak, men 
dei har funne ei smart løysing på å enkelt 
kunne dra fram dei grove dimensjonane. 
Ved å montere jernrøyr på tvers av lager-
bygget og smette avkappa rør av rundballe-
plast på jernrøra slik at ein kan rulle 
plankane ut enkeltvis.
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Bordkantverk/flerbladsag VR-900 fra Mebor. 

Kan sage opp mot 90 cm bredde og 160mm tykkelse. 

30/37/55 KW motor, stor kapasitet! 

For mer informasjon kontakt  

Mebor Norge AS på tlf. 99 54 65 67/95 22 76 91. 

Annonser

A. Falkenberg Eftf. AS Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad, info@falkenberg.no 

Ekamant er en av verdens ledende 
produsenter av belagte slipemiddel-
produkter til treindustrien.

Med mer enn 90 år i bransjen er vi 
en av de eldste så vel som en av de 
mest innovative, med en historie 
om å sette i gang banebrytende sli-
pende teknologi.

Våre produkter finnes over hele 
den globale treindustrien, fra store 
produksjonsenheter til små treverk-
steder fra Kina til USA.

Vi har det du trenger når det 
gjelder topp slipemateriell!
eller den kontaktpersonen du kjenner i Falkenberg.

www.falkenberg.no

ekamant slipemateriell

Hvis du 
vil ha 
jobben 
gjort

66 77 89 00
ring oss i dag

Fornøyd 100%

Følg oss på Instagram

Kappsag fra Mebor, kan ta bredder på opp til 85 
cm og 200 mm tykkelse! Inklusiv 3,0 m ruller

inn og ut! For mer informasjon kontakt:
 Mebor Norge AS tlf. 995 46567.
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Annonse

Ring eller kom innom for ein uforpliktande demonstrasjon/sagprat 

Arild Øygarden Mobil 400 62 351
Sjå også vår heimeside www.serranorge.no

Me søker og 2 sagbruksmedarbeidere pga. stor
etterspørsel i vår bedrift.

Du må like jobbe saman med andre i variera
arbeidsoppgåver som t.d i produksjonen på saga, div.
vedlikehaldsarbeid, montering av tilhengere og sager. 

Den eine stillinga kan eigne seg for ein aktiv
pensjonist.

Opplæring vil bli gjeve.
Du må beherske norsk.

100 % stilling evnt. deltid.
Søknad sendas snarast til: serranorge@gmail.com

Gledar oss til å høyre frå deg!

Dette gir moglegheitar til deg som har ein tanke om å

investere i en arbeidsplass.

Har du skog? Kan du hogge og sage matrealer for salg! 

Om du ikkje har skog kan du drive med leigesaging

som er meir aktuelt enn nokon gong.

Då treng du ei sag som har god kapasitet og som gjev

eit perfekt resultat!

Serra bandsag egnar seg godt til dette.
 
 

Alpina er den optimale proffsaga: pris, kapasitet og
kvalitet.

Med max diameter 90cm og 80mm sagblad er den
vår rimelegaste sag med pris frå 

ca. kr 500 000, + mva. 
 

 
 

Kraftig auke i materialprisar, no er tida inne for ein 
saghandel!

Me har solgt og brukt desse sagene i eige sagbruk

sidan 1998 og har gode referanser.

Denne kunnskapen gjer at me kan dele våre

erfaringar med deg og dine planer.

 

Me kan levere sager som handterar stokkar opptil

1,6m diameter.
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Enklere å bygge 
terrasser og tilbygg
Fra 1. mai blir det enklere og billigere 
å bygge terrasser og små tilbygg på 
egen eiendom.

Regjeringen gjør en forskrifts-
endring som innebærer at man kan 
bygge terrasser og små tilbygg på 
egen eiendom uten å måtte søke om 
tillatelse fra kommunen.

Det blir også mulig å sette opp 
terrasse på inntil én meters høyde 
med rekkverk uten å søke, og mindre 
tilbygg på inntil 15 kvadratmeter 
som kan brukes til beboelse og 
varig opphold.

Den som vil bygge har ansvar for å 
avklare om terrassen eller tilbygget 
er i samsvar med regelverket. Det er 
blant annet viktig å sjekke kom-
munens plan for området der man 
bor før man setter i gang.

Direktoratet for byggkvalitet vil 
lage en veileder om de nye reglene 
til de trer i kraft 1. mai 2021. 
https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/
enklere-a-bygge-terrasser-og-tilbygg/

Gausdal Bruvoll kjøper 
Fåvang Sag og Høvleri 
Gausdal
Pressemelding 12.mars 2021:
For å stille sterkere i et tøft marked 
med økt konkurranse og for å styrke 
seg inn mot det grønne skiftet, 
kjøper Gausdal Bruvoll den meget 
oppegående 90-åringen Fåvang Sag 
og Høvleri. Med dette grepet blir 
selskapene for alvor en aktør å regne 
med i det norske trelastmarkedet. 
Overtagelsen skjer 10.mai, med 
virkning fra 1/1 2021. Utgangs-
punktet og timingen er perfekt; 
To veldrevne og moderne industri-

bedrifter, god økonomi og økende 
etterspørsel. Med dette grepet sikres 
arbeidsplasser, gode utsikter for 
ekspansjon og økt konkurransekraft. 
Samtidig inviteres lokale skogeiere 
inn som andelseiere, slik at de kan 
dra nytte av verdiskapningen, 
skriver de i pressemeldingen. 

Hytteprodusentene 
lanserer merkeordningen 
Trygt Hyttekjøp
Hyttekjøperne er opptatt 
av kvalitet
Mikal Stapnes kjedesjef for Hellvik 
Hus er glad for at den nye merke-
ordningen vil synliggjøre viktige 
sider ved levering av ny hytte.
- Vi merker at hyttekjøperne er opp-
tatt av kvalitet. De vil ha skikkelige 
hytter, oppført på en ordentlig måte. 
En merkeordning som sikrer at 
hytteprodusentene bygger i henhold 
til norsk regelverk, har seriøse 
ansettelsesforhold, jobber faglig og 
gir trygghet for kjøperne, sier Stapnes.

Han minner om at hyttekjøp for de 
fleste er en stor investering.
- For mange er hyttekjøpet en 
investering på størrelse med bolig-
kjøpet. Derfor er det viktig at vi har 
kontrakter som gir trygghet for kjøper, 
både underveis i bygge-prosessen og 
ikke minst i etterkant, sier Stapnes.

Tydelig kvalitetsstandard
Hytteprodusentene som er godkjent 
i merkeordningen Trygt Hyttekjøp,  
garanterer for at hytta er bygget i 
henhold til norsk regelverk.
• Du får tilbud om en standard 
   bransjekontrakt ved kjøp av hytta
• Du som kjøper får garantier og 
   forsikring etter bustadopp-
   føringslova
• Utførelse av byggearbeidet skjer 
   på faglig vis
• Det er ordnete arbeidsforhold på 
   byggeplassen
• Du har rett til å bruke Boligtvist-
   nemnda ved eventuelle tvister

Alle hytteprodusentene som er 
med i Trygt Hyttekjøp må levere 
egenerklæring til Hytteprodu-
sentenes forening, og har en plikt 
til å gjennomføre årlig revisjon mot 
kvalitetskravene.
• Formålet med Trygt Hyttekjøp 
er å skape en bransjestandard som 
er åpen for alle som driver seriøst, 
og som vil være med å drive en 
positiv utvikling i hyttemarkedet. 
Hytter og fritidsboliger blir stadig 
viktigere for den norske bygge-
næringen, og derfor er det også 
viktig at vi sammen tar ansvar for 
å fremme kvalitet og seriøsitet, 
sier Per Jæger som organiserer 
Hytteprodusentene.

Illustrasjonsfoto: Inger-Marie Svingeset.
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Kutterspon
Gammel skog kan være 
viktig for karbonfangst
En fjerdedel av Norges produktive 
skogareal består av gammel skog 
som har stått urørt siden plukk-
hogstens tid og aldri har vært flate-
hogd. Ny forskning viser at slik 
skog har god tilvekst og fortsetter å 
binde inn mye karbon minst 50-
100 år forbi det som regnes som 
hogstmoden alder for skog. I et 
klimaperspektiv gir dette skog-
næringen og samfunnet større 
handlingsrom i forvaltningen 
av den gamle skogen.
www.nibio.no
 

Norsk Stålforbund og 
Betongelementforeningen 
klager støtteordninger 
for treindustrien inn til 
ESA
Norsk Stålforbund og Betongelement-
foreningen klager to av støtteord-
ningene for treindustrien inn til 
EFTAs overvåkningsorgan ESA.

De to bransjeforeningen klager inn 
staten via Landbruks- og matdepar-
tementet og Innovasjon Norge for 
de to programmene tredriverord-
ningen og investeringstilskudds-
ordningen for landbruket.

De mener at disse ordningene bør 
erstattes med innovasjonsstøtteord-
ninger til hele byggevareindustrien, 
uavhengig av byggemateriale.

– Lite kunnskapsbasert fokus
I en felles melding skriver de to 
foreningene at det grønne skiftet i 
byggenæringen krever at offentlige 
myndigheter gjør kunnskapsbaserte 
beslutninger når de miljøvennlige 
byggene skal realiseres.

Mener støtteordninger er ulovlig
En av støtteordningene er den så-
kalte tredriverordningen, som finan-

sieres gjennom Innovasjon Norge.
– Gjennom tredriverordningen 
brukes skattepengene våre til å 
markedsføre ett byggemateriale på 
bekostning av andre. Jeg kan ikke 
skjønne annet enn at denne støtte-
ordningen er ulovlig. Om vi skal ha 
offentlig finansierte rådgivere på bygge-
materialer, burde de være material-
nøytrale og rådgi på de beste løs-
ningene til byggeprosjekter, sier 
Reiersen.

Den andre ordningen de to foren-
ingene klager inn er investerings-
tilskuddsordningen for landbruket.
– Her er det viktig å understreke 
at vi støtter en ordning som gjør 
at bøndene skal få utbetalt støtte 
til å investere i nye bygg, men det 
må være opp til den enkelte å se 
på hvilke materialer byggene skal 
oppføres i, sier Reiersen i en kom-
mentar til Byggeindustrien.
www.bygg.no

 
Rekordmange søkere 
til Hjerleid
Hundre unge og voksne har til nå 
søkt skoleplass på de sju utdannings-
tilbudene som Hjerleid handverks-
skole tilbyr fra høsten.
– Dette er veldig gledelig, sier 
rektor Helle Hundevadt.

Rektor Hundevadt mener at søker-
tallet viser at ungdom faktisk har 
lyst til å ta en håndverksutdanning 
og gjøre noe skapende og praktisk.
– Kanskje vi som skole, rådgivere 
og foreldre må begynne å ta inn 
over oss det store behovet samfunnet 
har for dyktige fagfolk med en 
yrkesutdanning?, sier rektor Helle 
Hundevadt.

Det er stor interesse for å jobbe med 
tre, så de fleste ønsker å utdanne seg 
i tømrerfaget, i møbelsnekkerfaget 
eller som treskjærere.
Kilde: byggmesteren.as

Unikt prosjekt for 
treskjærar-Norge
I regi av Fortidsminneforeningen 
skal nokre av våre fremste tre-
skjærarar lage ein rekonstruksjon av 
Nordportalen på Urnes stavkyrkje 
i Sogn - og lære meir om korleis 
kollegane deira utførte arbeidet for 
nesten tusen år sidan.

Nordportalen var ei viktig årsak til 
at Urnes stavkyrkje kom med på 
UNESCO si verdensarvliste i 1979. 
Den rekonstruerte portalen skal 
vere eit sentralt utstillingsobjekt 
i det nye verdsarvsenteret i Luster, 
planlagt opna i 2024. Der skal den 
formidle handverkspraksisen i 
middelalderen til dei besøkande,  
og bidra til å knyte saman senteret 
og stavkyrkja.

Før påske var det befaring i skogen 
i Årdal for å finne eit tre med 110 
cm diameter. Dette for å kunne 
rekonstruere portalen som er ut-
skoren i eit stykke tre med 80 cm 
breidde og 14 cm tjukkelse. Sjølve 
utskjeringa er 10 cm djup - det 
vanlege er 3 cm. Fortidminne-
foreningen ønskjer med  prosjektet 
å få historisk belegg for måten 
arbeidet vart utført på, og ikkje 
minst kva dåtidas handverkarar 
hadde av verktøy for å kunne skape 
eit så unikt utført treskurdarbeid.

Kjelde: Fortidminneforeningen.noÅrets søkertall er godt nytt for rekrutteringen 
til håndverksfagene, mener rektor Helle 
Hundevadt. (Foto: Byggmesteren)
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Bygdesagenes leverandørguide www.sag.no

Leverandør trelasttørker
www.inmark.no • Mob: 900 82 004 Tlf 95 23 68 82 – www.stridsberg.no

Tlf 95 13 01 91 – www.kvarnstrands.no

  =  2.950/år 
   =  3.750/år 

50% RABBAATTTT  FFØØRRSSTTEE  MMEEDDLLEEMMSSÅÅRR!!

Ordinære satsar medlemskontigent 2021: 

Medlem med lønnsutgifter mellom 0 og 500.000 kr 
Medlem med lønnsutgifter mellom 500.000 og 1 mill    
Medlem med lønnsutgifter over 1 mill   =  5.250/år  

TTIILLBBOODD  11..  MMEEDDLLEEMMSSÅÅRR    FFRRÅÅ  KKRR    11..447755,,-- 

Interesseorganisasjon for små-  og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter i Norge. 

VI TILBYR: 

• Eit sterkt og godt fagmiljø

• Årleg studietur og fagleg arrangement

• Stort nettverk av samarbeidande organisasjonar

• Nettside med presentasjon av alle medlemmar og
kjøp/salg funksjon

• Gunstige innkjøpsavtaler på arbeids– og fritidskle

• Gunstig forsikringsavtale gjennom Skogbrand

• HMS-system for vår bransje

• Rådgjeving

• Unikt medlemsblad med stoff kun frå vår bransje m/gratis
annonseplass for medlemmane.

• Kurs:
Materialsortering. Tørking av trelast. Høvling. HMS.
Sliping og sagbladstell. Sal- og marknadsføring.
Drift av sagbruk. Lafting og grindverk.

Vi tilpassar også kurs etter behov ! 

Ta gjerne kontakt: 

Telefon: 918 86 113 
E-post: admin@sag.no

Norsk Bygdesagforening,  
Tonningsgata 42,  6783 Stryn 
Bank: 3795.15.61747 

 www.sag.no 

Bli med å verv medlemmar!

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Mebor Norge AS  
tlf. 995 46567 

eller 952 27691

Tlf: 63 87 49 89 • tbf@woodmizer.no



Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Tonningsgata 42
6783 Stryn. 

VERKTØYLEVERANDØREN 
som får jobben gjort!

Stensrudvegen 1, 2335 Stange
Tlf 95 23 68 82, post@stridsberg.no 
www.stridsberg.no, www.kvarnstrands.no

DIN SAMARBEIDSPARTNER INNEN SALG OG SERVICE AV:

bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • vindusverktøy 

sliping av verktøy • teknisk besøk • faglig kompetanse • opplæring mm. 


