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Vi går mot slutten av 2010 og trad-
isjonen tru trykker vi årsmelding
og program for årsmøtehelga i
siste utgåve av Sagbladet før nyttår.
Det er alltid spennande å avslutte
året og sjå resultatet. Kva har vi
fått gjort? Kva gjekk bra? Kva gjekk
mindre bra? Korleis skal vi priori-
tere neste år? Våre medlemmar er,
etter dei tilbakemeldingane eg
har fått, godt nøgde med organi-
sasjonen, og auke i medlemstal
syner at vi er på rett veg. Vi har
likevel mange utfordringar og vi
har eit stort forbetringspotensiale.
Her er oppgåver som vi år måtte
utsetje, på grunn av for lite ress-
ursar i administrasjonen. Det blir
og lite tid til vidareutvikling og
byggje større nettverk. 

Utvikling av organisasjonen er nød-
vendig og vil gjere det meir inspi-
rerande og spennande å arbeide
for bygdesagene. Som dagleg leiar
og redaktør har det siste året vore

hektisk og det er med glede vi no
har lyst etter ny organisasjonsmed-
arbeidar i 50% stilling. Håpar vi
får mange gode søkjarar. 

Styret og dagleg leiar arbeider for
tida med programmet for årsmøtet
og vi er overbevist om at dette blir
eit arrangement som er verdt å få
med seg. Røros har mykje å by på
og vi legg opp til fleire bedrifts-
besøk, busstur, guiding gjennom
restaureringa av både kyrkje og
andre hus i sentrum av Røros. I til-
legg skal vi få presentert utkast til
forsikringsavtale som foreininga
har arbeidd med gjennom året. Vi
vil også ha tid til sosiale aktivitetar
og få med oss siste nytt frå utstyrs-
leverandørar. Detaljane er enno
ikkje spikra, men husk å setje av
helga den 11.-13. februar til eit
fagleg og sosialt arrangement på
Røros. Eg meinar desse arrange-
menta er svært viktige for organi-
sasjonen. Her møtes mange med

same interesser, vi får diskutert
mange faglege spørsmål og vi får
lagt planar for organisasjonen vår.
Den sosiale biten der medlemmane
får treffast og utveksle erfaringar
trur eg er minst like viktig som
det faglege. På denne måten blir
det bygd sterke nettverk og eta-
blert gode samarbeid. 

Vi håpar at programmet også vil
fenge din betre halvdel, eller kan-
skje freiste heile familien til å delta.
Dei er i alle fall hjarteleg velkomne.

Takkar våre medlemmar, abonn-
entar og samarbeidspartnarar for
året som har gått. Det har vore ei
glede å arbeide for organisasjonen
også dette året. 

GOD JUL!

Inger-Marie 

Frå redaktørkrakken

Gode sagvenner!

Det er nesten litt merkeleg, men
vinteren har allereie vore både kald
og stabil i lengre tid og det lenge
før jul. Det er lite snø så tela har
fått godt tak i bakken. Her i bygda
har inntaksleidningen til vassverket
frose til så me har hatt mykje arb-
eid med å oppretta naudforsyning.
Men det vert no god julestemning
av kulda og den vesle snøen som
ligg og lyser opp terrenget. Vist
det er nokon som manglar gode
og varme klede i kulden så har me
i Norsk bygdesagforening avtale
om levering av klede med foren-
ingen sin logo på, det er berre å
gå inn på www.sag.no for å sjå ut-
valet av kvalitetsklede. 

Me synest at me har fått til eit flott
opplegg for årsmøtehelga på Røros
11-13. februar. Så her er det berre
å ta med godt humør og reise til
fjellregionen i Noreg. Me i styret

gledar oss til det me trur vert ei
fin helg både fagleg og ikkje minst
sosialt. Den sosiale delen av eit slikt
arrangement er kanskje ikkje minst
viktig. Det å treffa andre som driv
i same bransje og snakkar nesten
det same språk eg jo triveleg. Som
de ser av programmet i dette bla-
det så skal me ut på tur med buss
for å besøkja verksemder og sjå
oss rundt om i regionen, Det lovar
godt for stemninga, for slike turar
med fagleg innhald har me god
erfaring med. Så her er det berre
å melde seg på. Styret og dagleg
leiar gledar oss til å ta i mot så
mange som mulig på Røros.

Styret er godt fornøgde med at me
i desse dagar har lyst ut ei stilling
til på kontoret, det har over leng-
re tid vore oppgåver for meir enn
ein person på kontoret, men grunna
usikkerheit kring økonomien har

me ikkje lyst ut stillinga før no, me
er spente på kven som søkjer på
stillinga og ser fram til å få betre
kapasitet på kontoet. Dette er viktig
for å kunne utvikle foreininga
vidare. 
Eg takka alle som på ein eller annan
måte har delteke på arrangement
i regi av foreininga i inneverande
år, eg håpar og trur det har vore
utbytterikt å delta på våre arran-
gement. Så vill eg nytta høve til å
ynskja nye medlemar velkomne i
foreininga. Kanskje ei ekstra opp-
moding til nye medlemer om å
delta på årsmøtet og fagdagen. 

Då vil eg ynskja alle lesarar av
Sagbladet ei God Jul og eit Godt
nyttår.

Helsing Jostein

Sagbladet
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Fagdag tømmer og laft 
i Setesdal
16. november arrangerte Norsk
Bygdesagforening Agder i
samarbeid med Fylkesmannen
i Aust-Agder og Valle kom-
mune en fagdag for lafte-
produsenter og sagbrukere.
Samlingen var lagt til Rysstad
i Valle. Det ble spesielt satt
fokus på kvaliteten på lafte-
tømmeret. Per Otto Flæte
ved Treteknisk institutt var
foredragsholder for nær 30
interesserte deltakere på
Sølvgarden hotel. Det ble lagt
vekt på treets egenskaper,
trefuktighet og tørking av
tømmeret. Med mange erfarne
sagbrukere og laftere i for-
samlingen ble det en fin toveis
kommunikasjon. 

Tekst/ Foto: Harald Mo Birkenes.

Etter teoridelen ble to av laftepro-
dusentene på Rysstad besøkt. Vi var
hos Rysstad Laftebygg som driver
med tradisjonell håndlafting. De har
egen sirkelsag, hvor de i tillegg til

å skjære laftetømmer skjærer en
del anna trelast. Rysstad Laftebygg
legger stor vekt på å skjære vinter-
hogd tømmer. For å bearbeide lafte-
stokken har de laget en egenprod-
usert laftefres. Nabobedriften GD-
laftebygg ble også besøkt. Dette er
en forholdsvis nystartet bedrift som
lafter av limtrevirke. De kjøper grovt
tømmer, skjærer plank på egen stor
bandsag, tørker, og limer sammen
til boks med eller uten integrert
isolasjon. Boksen blir så formet ved
å kjøres gjennom en fres. Selve laftet
blir også frest ut maskinelt. Emnene
kan lamineres på forskjellige måter.
De kan gjerne bruke gran som kjer-
ne innvendig med furu på begge
kanter. 

Til slutt denne dagen hadde Knut
Tor Apeland fra Haukeli hytter og
hus en orientering om foreningen
Norsk Laft. Dette er en bransjefor-
ening som arbeider for lafteprodu-
sentenes interesser. Medlemmene
kan bruke Norsk Laft sin logo på
sine produkter, og det legges stor
vekt på kvalitet. Det er utarbeidet
egen bransjenorm i samarbeid med
Treteknisk Institutt. Hver enkelt
medlemsbedrift gjennomgår en
kvalitetskontroll som blir utført av
folk ved Treteknisk institutt som
nøytral instans. Både virkeskvalitet
og utførelse blir kontrollert.

Det var en interessant dag og gled-
elig med så høyt deltakerantall jevnt
fordelt mellom laftere og sagbruk-
ere. I tillegg til faglig påfyll gjennom
foredrag og bedriftsbesøk er det
på en slik dag nyttig med de ufor-
melle samtalene og knytting av
kontakter.

Organisasjonsnytt
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Organisasjonsnytt

Ny kledningstype med
god utlufting
Lokallaget i Agder tok 03.
november turen til Eiken i
Vest-Agder. Her var det bed-
riftsbesøk på Eikås Sagbruk
som var hovedmålet. Eikås
Sagbruk har et moderne prod-
uksjonsanlegg bestående av
saganlegg, rå- og tørr sorte-
ringsanlegg, tørker, trykk-
impregneringsanlegg, høvleri,
precut og beisanlegg. Eikås
driver også direktesalg og
har det meste av byggevarer.
Det er ca 20 ansatte. 

Tekst/ Foto: Harald Mo Birkenes.

En av grunnene til at Eikås ble valgt
som besøksbedrift denne gang var
at de har tilrettelagt for høvling av
en meget interessant kledningstype
som er utviklet av Mandalsbygg-
mester Magne Bjørnstad. Bjørnstad
var selv på vårt lokallagsårsmøte
2010 og viste kledningen. Kledn-
ingen har god lufting mellom bord-
ene, margsiden ut og skjæres av

seintvokst virke. Margside ut og
seintvokst virke er i og for seg ikke
noe spesielt i vårt miljø, men at de
gjør det på et så vidt stort bruk er
positivt. Utfordringen med prod-
uksjonen av kledningen var få ut-
viklet en fres som med jevne mellom-
rom satt igjen en ”knast” som neste
bord hviler på. Dette gjør at bord-
ene kun berører hverandre ved
disse små knastene som ligger med
30 cm mellomrom. En unngår der-
med kapilærkreftene som suger
vann inn mellom bordene ved van-
lig omlegg. Eikås høvler kledningen
på bestilling fra byggmester Bjørn-
stad. Kledningen fås både i ligg-
ende og stående varianter.

Vi fikk en interessant omvisning på
Eikås av daglig leder John Anker
Telhaug. En daglig leder som for
øvrig liker seg bedre ute i en av de
mange hjullasterne enn inne bak
kontorpulten. Etterpå gikk turen
til hytta til Norsk Bygdesagforen-
ings-medlem Egil Fløystøl. Han har
vært involvert i forbindelse med
utviklingen av ovennevnte kledn-
ing og har selv mulighet til å høvle
mindre partier heime på eget bruk.
På hytta har han selvfølgelig valgt
en variant av kledningen. Innvendig

har han også en del interessant fra
eget sagbruk. Blant anna heime-
lagd trapp i eik, og ”halvråtten”
ospepanel, noe som gir veldig fine
sjatteringer på veggen. Med pizza
og kaffe i hytta gikk praten livlig
mellom medlemmene om marked
og produkter. En fin avslutning på
en trivelig dag.

Vi skulle ikke gå tom for kaffe. Egil
Fløystøl med kjelen.

På Eikås sagbruk. Fra venstre: Egil Fløystøl, Tormod Førland, Syvert Unander,
Andreas Nøkland og daglig leder, John Anker Telhaug.

Nærbilde fra enden av to klednings-
bord. Vi ser det er god lufting mellom.
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Den nystartede bygdesag
foreningen hadde sin første
ekskursjon på fredag den
10. desember Turen gikk til
Hattfjelldal der vi besøkte
Susendal Bygdesag og Borge-
fjell – Laft as. Etterpå var det
samling på Hattfjelldal hotell
til lunch og til konstitue-
rende møte for dannelse av
en lokalforening for bygde-
sager på Helgeland.

Tekst: Arnold Forbergskog.

Det var 12 personer med på turen
i tillegg kom de ansatte på Børge-
fjell- laft, 4 mann.

Det ble en interessant og lærerik
befaring både på Susendal bygde-
sag og på laftefabrikken.

Susendal Bygdesag ligger som nav-
net indikerer i Susendal ca 4 mil fra
Hattfjelldal. Det er en skogrik dal,
mest gran men også flere fine bes-
tand med furuskog. Dalen er ganske

flat og langs elva ligger en rekke
fine gårder og fine flate jordstrek-
ninger. Det er store beiteareal i
Hattfjelldal og der finnes Nord-
Norges desidert største bestand av
sauedrift. Det er også et av de mest
konfliktfylte områder når det gjelder
beitedyr og rovvilt – bjørn, gaupe
og jerv.

Bedriftsbesøk på Susendal
Bygdesag
Ved fremmøte ble vi invitert på
kaffe og kaker i ”administrasjons-
bygget”, der Terje Daleng fortalte
om bedriften. Susendal bygdesag
DA eies av 4 bønder, Terje Daleng,
Kai Bolstad Tore Skundberg og
Bjørn Bråten. Det hele startet med
et forprosjekt i 2000 med et enkelt
opplegg og med brukt maskineri.
I 2003 investerte de i ei ny Karasag,
og de bygde opp flissilo og gode
lagerbygg. Saga ligger fint arron-
dert i lende på en en luftig og
naturskjønn sted i dalen. Med det
tørre innlandsklimaet de har der
oppe er det yppelige forhold for
naturlig tøtking.

Grunnen for å starte sag var å få
tilleggsinntekter til jordbruket, de
regner med at de til sammen har

ca. ett årsverk og i tillegg leier de
inn en mann i 50% stilling som tar
stabling og tomtearbeide. Problemet
er at i den mest attraktive bygge-
sesongen så er de selv mest opptatt
med såing og høsting på gårds-
brukene. 

De skjærer mellom 600 – 1000 m3

tømmer pr år, noe av dette er leie-
skur. 

I tillegg til saga har de investert i
en høvel for produksjon av terrasse-
bord av furu kjerneved. Det første
året hadde de stor etterspørsel, men
siste år hadde salget avtatt. Hoved-
problemet for småprodusenter er å

Sagbladet
Helgeland 

Bygdesagforening

Kay Bolstad og Terje Daleng foran et
solid lagerbygg.

Å drive småskala sag og treindustri
kan være tungt både økonomisk og
fysisk, men det hjelper på når en har
en sterk og ikke minst bre rygg. 

Tore Kyllingmo, Bjørn Olav Sjøfors, Terje Daleng, Inge Kr. Olsen, Bjørn Ove
Kroken, Einar Sæterstad, Ørjan Seljeli, Ståle Brennhaug og Kay Bolstad.
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få markedsført sine spesialprodukter,
og dernest å klare å få levert pro-
duktet til kundene der det er dårlig
med organisert transporter til for-
nuftige priser.

Hovedkunden er Børgefjell Laft i
Hattfjelldal som tar om lag 50% av
produksjonen. Både Daleng og eier
av Børgefjell -Laft Johan Wilhelm

Arntsberg understreker den gjensi-
dige avhengigheten de hadde av
samarbeidet. 

Vi besøkende fikk en fin og interes-
sant besøk i Svenningdal og takker
med dette omviserene; Terje Daleng
og Kay Bråten for at de tok seg tid
til å stanse saga å være vårt vert-
skap.

Sagbladet

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

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

Vi kan trelasttørking!         
• IM Kondensasjonstørker
• Kondensasjonstørker
• Vacumtørker
• Vi har både nytt og brukt tørkerutstyr
• Fuktighetsmålere - flere modeller

INMARK AS
Boks 17, 3163 Borgheim Tlf: 333 82000 - 900 82004

e-post: e-post@inmark.no 
Se vår hjemmeside: www.inmark.no

Lei av dårlig tørking?

Vi ønsker alle våre kunder og 
forretningsforbindelser en riktig

god jul og et godt nytt år!

Terje Daleng foran på plass ved sag-
benken.
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Sakliste til årsmøtet den 
12. februar 2011

Årsmøtet startar kl. 09.00.
Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Sak 2: Val av møteleiar.
Sak 3: Val av 2 til å skrive under 

møteprotokollen.
Sak 4: Handsame årsmelding for 2010.
Sak 5: Handsame rekneskap med 

revisjonsmelding.
Sak 6: Handsame styrets forslag til 

arbeidsplan, budsjett  og 
medlemskontingent. 

Sak 7: Val av leiar for 1 år.
Sak 8: Val av dei styremedlemmane  

som er på val. 
Sak 9: Val av 1 ny medlem i val-

komiteen. 
Sak 10: Val av utsendingar til sam

arbeidande organisasjonar.
Sak 11: Godkjenne revisor.
Sak 12: Fastsetje diett, reisegodt-

gjersle og honorar til tillits-
valde. 

Sak 13: Innkomne saker.( Dei som 
ønskjer å fremme saker på 
årsmøtet må informere styret
om dette innan den 10. 
januar 2011).

Program for årsmøtehelgaSagbladet

Fredag 11. februar
Kl. 10.00 – 11.00 Registrering og kaffi med rundstykker.
Kl. 11. 00 Velkomne til Røros. 

Gjennomgang av helgas program.
Presentasjon av våre utstyrsleverandørar.

Kl. 12.00 Lunsj på hotellet.
Kl. 13.00 Avreise med buss frå Røros til Vingelen.

Vi skal på bedriftsbesøk til:
• Materialbanken A/S  sjå: www.materialbanken.no.
• Fjellmjølk D/A, nybygd, 2500 m2 stort samdriftsfjøs, bygd i tømmermoduler, 

for mjølk- og kjøtproduksjon. 
• Telstad, restaurert gard som driv med overnatting, jakt- og fiskeutleige. 
• Guiding undervegs i bussen.
Her er det mykje god gammal byggeskikk og materialbruk. 
Kaffipause med noko å bite ti undervegs.

Kl. 18.00 Retur til Røros.
Kl. 19.30 Middag i Gamma på Røros sjå www.rorosrein.no.

Laurdag 12. februar
Kl. 09.00 Presentasjon av skogbruk og treforedling i regionen v/Erling Birger Semmingsen, Glommen.
Kl. 09.20 Årsmøte i Norsk Bygdesagforening.
Kl. 10.30 Kaffipause.
Kl. 10.45 Årsmøtet fortset.

Orientering av Skogbrand og Landbruksforsikring om forslag til forsikringsavtale. 
Kl. 13.00 Lunsj.
Kl. 14.00 Historisk vandring i Røros. Vi skal sjå på det store restureringsarbeidet som er 

gjennomført dei siste åra. Vi skal også få orientering om restaureringa av Røros 
Kyrkje. Om det blir ekstrem kulde blir deler av guidinga tatt innomhus. 

Kl. 16.30 Besøk hjå utstyrsleverandørane. 
Kl. 19.00 Festmiddag på hotellet. 

Ta med varme utekle, det kan vere kjølig på Røros i februar.
Det kan kome endringar i programmet.

Ulike reisealternativ til Røros
Fly: Til Røros går det kun fly frå Gardermoen og Stockholm. Det er 2 fly pr. dag som går til Røros frå Gardermoen. 
Gå inn på www.flydot.no for bestille billett. 
Avgang frå Gardermoen til Røros fredag morgon kl. 09.55. Ein er då på Røros kl. 10.45. 
Om ein ønskjer å reise med fly torsdag kveld går det eit fly frå Oslo 19.15, som er på Røros kl. 20.05. 
På søndag er det fly frå Røros til Gardermoen kl. 15.40. Bestille flybillettar i god tid slik at prisen blir så 
lav som muleg. I dag er prisen tur/retur 1.118 kr. for ein vaksen person. 

Tog: Togtabellar finn du på nettsida www.nsb.no. Det er 3 avgangar frå Trondheim både torsdag og fredag. 
På søndag er den første avgangen til Trondheim kl. 16.30. Prisen er 199,- pr. strekning. 
Frå Oslo er det også 3 avganger pr. dag og det er enno billettprisar ned til 199,- pr. strekning. 
Tog frå Røros går f. eks. kl. 12.22.

Buss: Sjekk ekspressbusserruter på www.nor-way.no eller www.osterdalekspressen.no.
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Organisasjonen:
Styret har i 2010 vore samansett av: 
Jostein Ljones (leiar), Geir Håvar
Ingdal (nestleiar), Arnold Øverås
(styremedlem), Harald Mo Birkenes
(styremedlem) og Andreas Lomsdal
(styremedlem). 

Fylkeslag: Det har ikkje vore end-
ringar i antal fylkeslag, men vi har
fått etablert eit nytt lokallag på
Helgeland i løpet av året. Det er
omtala lenger nede i årsmeldinga. 

Formelt etablerte fylkeslag
med leiarar:
• Oppland: Ole Johnny Kalstad/ Per 

Arne Jostad.
• Sogn og Fjordane: Rune Aabrekk.
• Buskerud: Svein Granheim.
• Østfold: Johan Skammelsrud.
• Sør-Trøndelag: Geir Håvar Ingdal.
• Nord-Trøndelag: Ottar Staberg.
• Rogaland: Svein Kjetil Rønnevik.
• Hedmark: Ivar Grøndahl.
• Møre og Romsdal: Herman Hervåg.
• Agder: Harald Mo Birkenes.

I tillegg har vi fylkeskontaktar 
i følgjande fylker: 
Av endringar har vi skifte i Nordland
der Trygve Brenna har tatt over
som kontaktperson. 
• Troms: Arild Kulseng-Hansen.
• Nordland: Trygve Brenna.
• Helgeland: Bjørn Ove Kroken.
• Hordaland: Jostein Ljones.
• Telemark: Asbjørn Roheim.
• Akershus: Roar Sørgård.
• Vestfold: Runar Bekkeseth.

Vi har mange aktive fylkeslag og
fylkeskontaktar som gjer ein super
innsats for foreininga vår. Fylkes-
laga og fylkeskontaktane er heilt
avgjerande for vår aktivitet ute i
fylka, spesielt innanfor kursaktivi-
teten. 

Administrasjon: Gjennom dette  året
har Inger-Marie Svingeset vore åleine
i administrasjonen etter at Gunnhild
Sindre sa opp si 40% stilling som
organisasjonsmedarbeidar i januar. 

Medlemstal:
Vi har ei gledeleg auke i antal med-
lemsskap i foreininga dette året.

No i  midten av desember har vi
334 registrerte medlemmar, noko
som er ei auke på 19 i forhold til
same tidspunkt i fjor. Mange av
desse er knytt til den nye lokale
foreininga som er skipa på Helge-
land. 

Antal bladabonnentar er 92 noko
som er ein liten nedgang i forhold
til same tid i fjor. I tillegg har vi ei
gruppe som får bladet gratis eller
som vi har bytteabonnement med.  
Når det gjeld dei som har meldt seg
ut er hovudgrunnen avvikling av
drift, eller at aktiviteten er så liten
at dei ikkje kan forsvare medlems-
kontingenten. 

Aktivitetar i foreininga 2010
Styret i foreininga er godt nøgd
med aktiviteten i foreininga , men
ser og mange oppgåver som kunne
vore arbeidd meir med. Med mindre
ressursar i administrasjonen enn i
fjor, har vi likevel fått gjort det meste
av vår målsetjing for året. Det skjer
mykje også i fylkeslaga i form av
fagarrangement, kurs og studieturar.
Dette er kjempeviktige aktivitetar
som gjer at medlemmane får vikti-
ge møteplassar i tillegg til fagleg
påfyll. Sentralforeininga er heilt
avhengig av dei kontaktpersonane
og fylkesstyra som er etablerte
rundt om i landet. 

Kursaktiviteten:
Vår viktigaste aktivitet er kompe-
tanseheving. Vi har også i 2010
gjennomført mange kurs, geografisk
spreidd over heile landet. Vi har
arbeidd med å få til nye kurstypar
då det har vore eit ønskje frå våre
medlemmar. Dette året har vi fått
etablert 2 nye typar kurs. Det eine
er Skog, Sag og Material til restau-
reringsføremål og det andre er stell
og sliping av bandsager. Begge kursa
har blitt godt mottekne og vi arb-
eider no med å vidareutvikle desse.
Kurset Skog, Sag og Material til rest-
aureringsføremål har blitt arrang-
ert i Oppland, men vi skal vidare-
utvikle dette å håpar å få til eit kurs-
tilbod over heile landet. Kurset blir
arrangert i samarbeid med fleire

andre instansar med tilknyting til
restaureringsmiljøet.  

Med bakgrunn i den støtteordninga
vi har fått til kurs igjennom Inno-
vasjon Norge er kursa rimelege for
våre medlemmar. Det ligg stor
spenning i om vi får behalde denne
støtteordninga i tida framover.
Signal som vi fekk på vårparten var
at dette var siste året med ei slik
støtteordning, men etter nye signal
no i haust, etter nytt statsbudsjett,
kan det vere håp om forlenging. 
Antal deltakarar varierer, men vi
ligg over målet om å ha 10 deltak-
arar pr. kurs.

Sjølv med nye typar kurs er det dei
tradisjonelle kursa som enno domi-
nerer. Leif Grøndahl som også i år
har vore  kursleiar på dei fleste av
våre tekniske kurs, er ein kjempe-
ressurs for foreininga. Han brukar
mykje tid på foreininga og vi rettar
ei stor takk til han. 

Det er ikkje tvil om at den støtta vi
har fått til kompetansefremjande
tiltak av Innovasjon Norge er heilt
avgjerande for den kursaktiviteten
som foreininga har i dag. Mykje av
kontakta mot medlemmane skjer
nettopp gjennom kursaktiviteten,
og det er på kursa vi også får for-
midla andre produkt og tenester
som foreininga er leverandør av. 

Medlemsbladet ”Sagbladet”
Det har også i 2010 blitt produsert
6 utgåver av Sagbladet, sjølv om
utgjevingsplanen ikkje har blitt
følgd heilt. Kvart blad har vore på
24 sider som tidlegare. Vi leiger inn
tenester på lay-out og trykking hjå
Forglemmegei Reklamebyrå på
Tynset. Dette samarbeidet fungerer
godt. Det er mykje arbeid med å
produsere bladet og vi har gjennom
året prøvd å få til samarbeid med
fleire skribentar. Sjølv om redaktøren
har skrive storparten av bladet også
i år, har vi avtalar med fleire skrib-
entar i ulike delar av landet som
kan skrive om aktuelt stoff i sine
regionar. Det er kostbart og tidkrev-
jande å reise på reportasjereiser,

Årsmelding 2010
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men ein god måte å møte med-
lemmar på. Annonsesalet er for-
holdsvis stabilt og dei trufaste ann-
onsørane brukar Sagbladet som fast
annonseplass. Vi håpar at alle som
annonserer har god nytte av vårt
blad og vil nytte oss også i framtida.
Medlemsbladet får mange positive
tilbakemeldingar og vår viktigaste
kanal ut mot medlemmane. 

Fagdag og Årsmøte i Bergen
Den 5. februar 2010 arrangerte vi
fagdagen som vi kalla ”Frå skogeigar
til stavkyrkje” i Bergen. Nær 100
deltakarar var med denne dagen.
Det var deltakarar frå skogeigar,
sagbruk, handverkarar, fylkeskom-
munar, Landbruksdepartement,
Fylkesmennene, Riksantikvaren,
arkitektar med fleire. Det vart ein
svært vellukka dag med mange gode
innlegg og mange utfordringar
diskutert. Konklusjonen vart at det
er mange flaskehalsar i verdikjeda
vår og vi snakkar ulike språk. Kom-
petanse på bestilling og levering
av restaureringsvirke er ei stor ut-
fordring som Norsk Bygdesagfor-
ening ville arbeide vidare med. Års-
møtet vart arrangert den 6. februar
på SAS Radisson Hotel Bryggen i
Bergen. Det var bra frammøte av
medlemmar og vi fekk ein grundig
gjennomgang av årsmelding og den
økonomiske situasjonen i foreininga.
Våre utstyrsleverandørar fekk og
anledning til å presentere seg ha
utstilling av sine produkt både i sam-
band med fagdagen og årsmøtet.

Etter årsmøtet fekk vi omvisning
og demonstrasjon av arbeidet som
føregår på Bryggen, i samband
med restaureringa der. Eit interes-
sant og viktig arbeid. 

Nettsida: www.sag.no
Vi får gode tilbakemeldingar på
nettsida, og vi har no passert 80.000
treff på sida sidan ho vart oppgra-
dert i fjor sommar. Det er veldig
viktig at våre medlemmar er inne
og les førespurnadane på sida slik
at dei som er potensielle kjøparar
får tilbod/svar. Administrasjonen
prøvar å følgje opp ved å stille spørs-
mål til dei som har lagt inn ein føre-
spurnad om dei har fått svar frå
nokon av våre medlemmar. Dei
fleste har fått svar, men enkelte
har ikkje høyrt frå nokon. Vi prøver
sjølvsagt å hjelpe så mange som
mogleg. Vi har hatt 2 større ann-
onser i Bondebladet dette året i
tillegg til fleire rubrikkanonnser. Vi

har då lagt vekt på å få fleire med-
lemmar til foreininga men og å
profilere vår nettside. Rett etter
innrykk av annonse ser vi auka treff
på nettsida vår og vi har og sendt
ut fleire tilbod om medlemsskap i
etterkant av annonsane. Vi er nøgde
med sidene, men det er ressurskrev-
jande å heile tida vere oppdatert.  

Rådgjevingstenester
Vi tilbyr som kjent våre medlemmar
rådgjeving i samband med ombygg-
ing, investeringar, etableringar osv.
Vi har brukt Leif Grøndahl som råd-
gjevar i litt over 2 år no og han har
besøkt om lag 30 bedrifter. Foren-
inga har fått støtte til denne råd-
gjevingstenesta og vi vil halde fram
til min. 50 bedrifter er besøkte.
Dei som har fått rådgjeving har
hatt stort utbytte og fleire har gjort
vesentlege forbetringar i bedrifta i
etterkant av rådgjevingsbesøket.

Etablering av lokallag på
Helgeland. 
I september vart Helgeland Bygde-
sagforening skipa. Initiativet kom
frå lokale bedrifter i samarbeid med
Mosjøen og Omegn Næringsselskap.
Etter at Nesbruket vart nedlagt har
bygdesagene i området eit ønskje
om å ta over ein del av marknaden.
Dagleg leiar og Leif Grøndahl var
på ein konferanse og informerte
om bygdesagforeningen og om er-
faringar frå drift av bygdesag. Vi
har fått 13 personar som har eller
har ønskje om å melde seg inn i
foreininga. Det er med spenning vi
følgjer arbeidet på Helgeland.Styremøte i Norsk Bygdesagforening. Her samla på Røros i november 2010.

Ei forsamling på over 80 stk. møtte opp på konferanse på Helgeland.
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Forsikring
Det har også dette året blitt arbeidd
for å få til ei forsikringsavtale for
våre medlemmar. Vi har ikkje pr.
dato fått dette på plass, men er i
dialog med Skogbrand om ei slik av-
tale. Vi har skrive fortløpande om
prosessen i vårt medlemsblad og på
denne måten informert våre med-
lemmar. På årsmøtet i februar, vil
eit forslag bli presentert våre med-
lemmar. Dette har teke tid og det
er sjølvsagt beklageleg for dei som
ventar, men vi håpar at vi no skal
få på plass ei avtale som gjer det
både enklare, billegare og betre
for våre medlemmar. 

Kystskogbruket 
Dagleg leiar er deltakar i ressurs-
gruppa Skognæringsforum i Sogn
og Fjordane og dette året også vald
til å sitje i ressursgruppa i Skognær-
ingsforumet i Møre og Romsdal.
Dette er grupper som arbeider opp
mot Kystskogbruket og innhaldet
i Kystskogmeldinga. Gjennom arb-
eidet får vi mykje informasjon og
oppdatering på det som skjer innan
skogbruk og treforedling i kystfylka,
samtidig som vi representerer byg-
desagene sine interesser. Dette er

viktige nettverk for Bygdesagfor-
eninga å delta i. 

Visittkort 
Det har ikkje blitt mange bestill-
ingar av visittkort dette året. Dette
tilbodet var tenkt som ein god mark-
nadsføring både for medlemsbed-
riftene og foreininga og at med-
lemmane delte dei ut til sine kon-
taktar og kundar. Det tyder på at
dette ikkje skjer. Grunn er ukjent,
men vi reknar med at utdelinga rett
og slett blir gløymt eller at med-
lemmane har sine eigne kort.  

Arbeids- og fritidskle
Bygdesagforeninga har også tilbod
til sine medlemmar om kjøp av
arbeids- og fritidskle med gode rab-
attar hjå Elias Sandbakk A/S. Kleda
blir påført logoen til Norsk Bygde-
sagforening og skal vere ein måte
å profilere foreininga og medlem-
mane på. Ein del medlemmar har
nytta seg av tilbodet og tilbake-
meldingane vi har fått er at kleda
er av svært god kvalitet. 

Økonomi 
Rekneskapen for 2010 vil ikkje vere
klar før like før årsmøtet, så det

endelege resultat vil ikkje bli off-
entleg før på årsmøtet. Rekneskapen
vil bli trykt i Sagbladet nr. 1-2011.
Styret i Norsk Bygdesagforening er
nøgd med økonomien gjennom
2010. Kostnadsnivået er mindre i
år med mindre tilsette og mindre
utviklingsarbeid. Dette er midlar
som vil kome vel med når vi for 2011
har lyst etter organisasjonsmedar-
beidar i 50% stilling, og vi dermed
får kapasitet til å drive meir utvik-
lingsarbeid. 

Samarbeidspartnarar
Vi vil takke alle som har bidrege til
ei positiv utvikling av foreininga
også i 2010. Spesielt vil vi takke alle
våre annonsørar som gjer det muleg
for oss å kunne produsere vårt pop-
ulære medlemsblad. Vidare har vi
alle som bidreg til våre aktivitetar:
Innovasjon Norge, Treteknisk Insti-
tutt, Skogselskapet, Fylkesmennenes
Landbruksavdelingar, Skogeierfor-
eningene, Norsk Bioenergiforeing,
Riksantikvaren, Trevekst i Oppland,
Dovre Handverksenter og Skog-
eierforbundet. 

Oppsummering
Året 2010 var eit aktivt og godt år
for Norsk Bygdesagforening. Sjølv
med mindre ressursar på kontoret
har dei aller fleste arbeidsoppgåv-
ene som var definert i arbeidspla-
nen blitt gjennomført. Vi hadde
planar om ein studietur til utlandet.
Denne har ikkje blitt gjennomført
dette året, men håpar å få den til
i løpet av våren 2011. Medlemsblad,
kurs og arrangement for medlem-
mane er framleis hovudaktiviteten,
samstundes som vi prøvar å få på
plass fleire medlemsfordelar. Det
knyter seg spenning til om vi lukkast
med å få til ei god forsikringsavtale
for våre medlemmar. Arbeidet som
er lagt ned her håpar vi vil gi resultat.

Styret takkar alle i organisasjonen
for samarbeidet dette året og ser
fram til nye oppgåver i 2011.

Hornindal 13.12.2010.

Bedriftsbesøk på Skjeseth A/S for gjennomgang av forsikringsavtale.
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Påmelding til årsmøtehelg på Røros 11,-13. februar 2011.

Namn: 

Adresse:

Postnr: Poststad:

Mobilnr.: e-post:

Enkeltrom

Dobbeltrom

Deler rom med:

Overnatting torsdag-fredag

Overnatting fredag-laurdag

Overnatting laurdag-søndag

Dagpakke fredag

Dagpakke laurdag

Middag torsdag kveld

Middag i Gamma fredag kveld

Festmiddag laurdag kveld

Melding til arrangør:

Påmeldingsfrist: 15.januar 2011

Prisar:
Full pensjon fredag til søndag: inkl. gamme,
busstransport og festmiddag (drikke ikkje inkl.).

enkeltrom: Kr. 3.400,-
dobbeltrom: Kr. 2.800,- pr. person.

Overnatting tors-fre: Kr. 645,- pr./pers.dobb.rom.
Kr. 990,- enkeltrom.

Pris middag torsdag: Kr. 395,- (3 retters).
Pris dagpakke: Kr. 395,- pr. dag.
Festmiddag Kr. 535,- pr. person.
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www.sag.no

917 26 975
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I desemberkulde og lett snø-
fall ankom jeg gården Rustad-
ødegaard i Rakkestad, der
eieren John Anders Westby
(29) møtte meg på tunet, en
beskjeden kar med mange
jern i ilden.

Tekst/ Foto: Ragnar Næss

Ved siden av å ha hverdagen fylt
til randen som verksmester på Mysen
Bil AS, har han for ikke lenge siden
overtatt farsgården der hele vån-
ingshuset fra 1984 er preget av
oppussing. Akkurat nå er det tape-
tene i stua som skal på plass. For å
hjelpe seg med det har han sin far
John Reidar Westby og svogeren
Bent Johansen. 

Med til gården hører 170 dekar inn-
mark. I tillegg leier han 20 dekar av
naboen. Denne innmarka pløyer,
harver og høster han med eget ut-
styr. Der produseres korn, hvete,
bygg og havre. Litt skog, 40 dekar
mest gran, hører med til gården.
Han skulle ønske at han hadde mer
skog, for skog og trær har etter
hvert fått et stadig større fokus hos
John Anders. 

For noen år siden ble det på gården
investert i en enkel sirkelsag, en
brukt Kara YS og under elgjakta
i fjor kom en høvel av merket Log-
osol PH 260 inn på tunet. Behovet

for ei kløyve kom fort og den var
på plass i begynnelsen av mai i år.
En vedkløyvemaskin av Dalen 2054
er også innkjøpt.

I løpet av det siste året ble det skåret
ca. 300 m3 tømmer, gran og furu.
Mesteparten av dette har vært som
leieskur, resten til eget bruk blant
annet for å skaffe materiale til res-
taureringen av våningshuset på
gården. Høvelen har produsert list-
verk og gulvmaterialer, mye til eget
bruk og men også med tanke på å
utvikle bedriften ved å satse på nye
og interessante nisjeprodukter.
John Anders forteller at han også
har begynt ”å lukte på lauv”, og
viser frem en rekke med små panel-
prøver av alm, bjørk, svartor og
poppel, noe ubehandlet og noe
oljet. Panelprøvene viser god kva-
litet og tyder på at han allerede er
på god vei til å utvide sitt produkt-
spekter. Noen av oss i foreningen
har snakket om å satse mer på lauv
for å få en bedre og mer drivekraftig
produksjon, forteller John Anders.

Kroken Sag og Høvleri 
i Rakkestad

Bonden sa han var så glad i kjerringa si at det var på nippet at han hadde for-
talt henne det. Figurene er laget av Sigurd Westby.

Jon Anders Westby foran PC'n.

Medlemsbedriften
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Det er veldig vanskelig å konkurrere
med store bruk når det gjelder
standard dimensjoner. Å satse på
lauvtre synes han virker som et
spennende prosjekt. Han har alltid
vært interessert i trevirke, sikkert en
arv etter bestefaren, Sigurd Westby,
som drev med treskjæring og som
snekker og lagde mange spennende
figurer. 

John Anders Westby er også en
kløpper med data. Tidligere tok han
sammen med et par andre med-
lemmer av Bygdesagforeningen
initiativet til å lage en egen hjem-
meside for medlemmene i Østfold
(www.bygdesagforeningen.net).
Denne hjemmesiden ble åpnet i
begynnelsen av april i år. Målsett-
ingen for hjemmesiden er foruten
å presentere alle medlemsbedrift-
ene i Østfold med tekst og bilder,
å vise hva de har å tilby av ulike
produkter. Bruken av internett som
et sted for handel blir mer og mer
brukt og gjennom hjemmesiden
kan medlemmene nå eventuelle
kunder, ikke minst i nærområdet.
Østfold har 24 medlemmer. Jon
Anders mener det er viktig at så
mange som mulig av medlemmene
melder seg på som deltager på
hjemmesiden, som hittil har hatt

ca. 5 000 besøkende. Hjemmesiden
forteller om ulike arrangementer,
blant annet datakurs som avholdes
i vinter.

Kroken Sag og Høvleri er et relativt
lite sagbruk og eieren har som art-
ikkelen viser, flere inntektskilder.
Slike finnes det mange av i landet.
John Anders Westby kan derfor stå
som en god representant for Bygde-
sagforeningen, også fordi han øn-
sker å utvikle bedriften videre, blant
annet gjennom et nærmere samar-
beid med andre i samme situasjon. 

Etter et uttak av fine materialer, blir
resten av stokken til god bjørkeved.

Etter et uttak av fine materialer, blir
resten av stokken til god bjørkeved.

Vakre panelprøver pa ̊ rad. Jon Anders Westby og Bent Johansen foran saghuset.
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Småskala treindustri 

på Helgeland

Først vil jeg presentere Helge-
land og det er enkelt, det
ligger midt i Norge. Avgrenset
av fylkesgrensen mot Nord-
Trøndelag i sør og Saltfjellet
i Nord. Tradisjonelt så er ”inn-
landskommunene”, Bindal,
Velfjord (i Brønnøy), Grane,
Hattfjelldal, Hemnes og Rana
de opprinnelige skogkomm-
unene. 

Tekst: Arnold Forbergskog

Her har det vært drevet skogsdrift
og treindustri med båtbygging helt
tilbake til vikingtida. Det er i hoved-
sak gran som har vært det domine-
rende virke til treindustrien, litt skur-
bar furu finnes i Grane og Hattfjell-
dal. I tillegg har ”eksport” av bjør-
keved til kystdistriktene vært en
viktig inntektskilde for skogbruket
i ”uminnelige” tider.

I 1905 ble Helgeland Skogselskap
stiftet under mottoet ”Vi vil skog-
kle Helgeland” noe som har resul-
tert i at det også i kystkommunene
i dag er etablert betydelige skog-
ressurser som nå nærmer seg tiden
for høsting.

Sagbruksdrift har lange tradisjoner
på Helgeland, den første saga er
registrert i Bindal ca.1650. Det har
også vært store sagbruk, ”Engelsk-
bruket” på Halsøy i Vefsn ble startet
av engelske interesser i 1866 og på
det meste var det 800 som arbeidet
i skogene og på bruket. Nesten
samtidig ble Risøbruket i Bindal
startet og på tre sag-rammer og

skar de ca 20.000 m3 pr år. Begge
disse brukene ble drevet av damp-
maskiner og en kan si at det var
starten på den industrielle treind-
ustrien på Helgeland.

I dag er det sponplatefabrikk ARBOR
i Hattfjelldal som er den industrielle
avtaker av lokalt virke, bjørk noe
slip og bakhon fra bygdesagene i
distriktet. I tillegg til en ganske om-
fattende vedproduksjon som fore-
går i regionen. 

Sag, høvleri og trevareindustrien
har stått sterkt på Helgeland helt
til nå. Det er nok å nevne bedrifter
som Trenor, Arbor, Bindalsbruket,
O. Olsen Snekkerfabrikk og Svenn-
ingdal Trevarefabrikk, av disse er
det nå kun Arbor som bruker lokalt

virke. Nes Trelastbruk (eiet av
Bergene Holm) var det siste gjen-
værende industrielle sagbruk i
Nord-Norge. Saga ble stanset høsten
2008 og høvleriet ved påsketider
2010. Saga hadde et tømmerfor-
bruk på ca 50.000m3 og høvleriet
var i overkant av 30.000 m3, tømret
går i dag til Trøndelag. I historisk
tid har det aldri vært så mye skog
i den nordlige landsdelen som nå,
og aldri har vi hatt så liten trelast-
produksjon av lokalt virke som i
dag. Vi anser at ”egendekningen”
ligger mellom 5 og 10 % av lands-
delens forbruk av trelast. 

Dette er det historiske bakteppe for
et initiativ fra Mosjøen og omegn
næringsselskap (Mon) om å arrang-
ere et bygdesag seminar høsten
2010. Under prosessen vokste ambi-
sjonene fra bare å være et sag
seminar til å bli et langsiktig pro-
sjekt for utvikling av ”Småskala
treindustri på Helgeland”, et pro-
sjekt som jeg skal orientere nær-
mere  om i senere artikler.

Mosjøen 14. desember 2010.

”Engelskbruket”

Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59

Sagtomta, 2337 Tangen

Kjører egne sliperuter

www.teroteknisk.no

Stridsbergs Norge A/S, Stensrudvn. 3, 2335 Stange

Trenger du nytt sagblad - Vi har sagblad i de fleste størrelser 
på lager! Trenger du sliping av sagblad. Vi sliper alle typer!

Kontakt oss: Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17 e-mail: stridbergs.norge@c2i.net
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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

Vi leverer tømmersagblader og verktøy 
av beste kvalitet

• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad
• service, sliping og reparasjon

LIEDS Verktøy AS
Postboks 8040
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00
Fax:       70 17 28 01
E-post: post@lieds.no

Gode
og effektive

sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer

Kapsager

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes

7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen

3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no
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Sagbladet Skogdag i Atnbrua

Hva er rett virke til restaure-
ring av gamle hus? Dette var
tema for skogdagen som vart
arrangert i Atnbrua den 2.
desember. 

Tekst/ Foto: Rolf Maartmann

Bakgrunnen er den nasjonale mål-
settingen om at alle verneverdige
hus skal være opprustet og i stand
innen 2020. Erfaringer fra de siste
tiår viser at man kanskje ikke har
truffet 100% på utplukk av tømmer
kvaliteter. Gammel malmen furu
har vært det man har gått etter.
Nå viser det seg at flere av bygn-
ingene som ble restaurert for 20 år
siden har svakheter. De som har
jobbet med dette de siste 20 årene
ønsker å sette fokus på hva som
kan være det beste tømmeret. Det
kan kanskje være andre kvaliteter
enn det man har gått etter så langt,
står det i invitasjonen til skogdagen.
Det var Glommen Skog Midt-Øster-
dal som inviterte interesserte til
denne fagdagen. 

Rolf Maartmann frå Glommen skog
har sendt oss rapport frå skogdagen:
Det møtte 17 deltakere, flest hånd-
verkere/tømrere fra Hedmark og
Oppland men også men også noen
lokale skogbrukere møtte opp i
flott men kaldt vintervær. Først en
tur ute for å se på et bestand hvor
enkelt trær var merket med tanke
på at de etter hvert skal kunne
brukes til restaureringsprosjekt.
Enten som de står nå, eller at de
skal slinnes eller ringbarkes for å
oppnå de egenskaper håndverkerne
er ute etter. Utmalmet virke og

trevirke med lite næringstoffer som
gjør de mer holdbare mot insekter
og vær og vind.

Steinar Moldal og Henning Olstad
holdt interessante foredrag om
krav til material og ikke minst hva
som er blitt gjort feil de siste 20 år
med hensyn til lafteteknikk og
materialbruk. Begge påpekte vikt-
igheten av at det opprettes en mat-
erialbank på rot, og oppfordret
skogeiere til å spare furutrær over
60cm i brysthøyde. Slike trær er
mangelvare i dag, og er særlig viktig
for produksjon av f.eks takspon.

Ellers var forsamlingen enig om at
myndighetens ambisjon om at alle
verneverdige hus skulle restaureres/
vedlikeholdes innen 2020 er helt
urealistisk. Da må det snart skje
noe…

Maartmann fra Glommen orienterte
til slutt om hvordan Glommen kunne
bidra til å framskaffe riktig råstoff
til forskjellige restaureringformål.
Ordninger og eventuelle avtaleverk
for sparing av trær på rot, ble disk-
utert uten at en kom fram til kon-
klusjon.

Steinar Moldal underviser her ei lydhør forsamling om treets eigenskapar.

Ein konsentrert gjeng på jakt etter
virke til restaurering.

Maskiner til salgs!

• Høvelmaskin Harbs. Type: 180-4F-1. Med rettebord. 6.spindlet maskin. 
Under, over, staff, og 3 sidekuttere. Maskinen er veldig lite brukt. 

1971. mod. Det følger med kutterhoder og div stål.

• Flishugger Bruks type 1300.

• Flishugger Hedlunds. Type 420/3. Nr:024/75.

• Impregneringsanlegg. Tube 19.meter lang. Stor kapasitet.

Kynna Treimpregnering AS • E.post: kynna@frisurf.no • Mobil. 416 10 882.

Flisfyrings anlegg
Forbrenning med forovn. Best på varierende fliskvalitet.

Din garantid 40 års erfaring.

Ta kontakt med: 
Herbjørn Løkken  
Mobil. 416 10 882 

E.Post: kynna@frisurf.no
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Organisasjonsmedarbeidar
Norsk Bygdesagforening er ein bransjeorganisasjon for små og mellomstore sagbruk og treforedlings-
bedrifter i Noreg. Vi har administrasjonen vår i Hornindal Kommune. Foreininga har aukande aktivitet
og vi søkjer difor etter organisasjonsmedarbeidar i 50% stilling. 

Arbeidsoppgåver i foreininga: Kursorganisering og gjennomføring, rådgjeving overfor våre medlemmar,
arrangør av fagdagar og konferansar, produksjon av medlemsbladet ”Sagbladet”, aktuell nettside, HMS-
system, informasjonstiltak. I tillegg jobbar vi ”prosjektretta” med oppgåver som skal bidra positivt til vår
organisasjon og våre medlemsbedrifter. 

Vi søkjer person :
• med gode datakunnskapar (word, exel, power point og bildebehandling).
• med erfaring frå organisasjonsarbeid og/eller journalistikk.
• helst med erfaring frå skog og/eller treindustri.
• som er systematisk, fleksibel, samarbeidsvilleg  og resultatorientert. 

Noko reising må påregnast. Lønn etter avtale.  

Søknadsfrist 15. januar 2011. 

Søknad sendast Norsk Bygdesagforening, 
Ytrehorn Industriområde, 
6763 Hornindal, 
e-post: norbygd@online.no

Annonser www.sag.no
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Bransjenytt

Klimabombe i 
gammel skog
Det finnes de som mener at
det beste for klimaet vil være
å la skogen i Norge stå mest
mulig urørt. - I debatten om
økt uttak av tre til produk-
sjon av bioenergi overses
ofte en del avgjørende mom-
enter, skriver direktør Nils
Bøhn i Skogeierforbundet i
en kommentar til den siste
tidens avisinnlegg med dette
som tema.

- Det kan først av alt være grunn
til å minne om at hovedårsaken til
den globale oppvarmingen er en
stadig økende bruk av kull, olje og
gass. Når slike fossile ressurser for-
brennes, frigjøres CO2 som tidligere
var stabilt lagret. Havet og land-
økosystemet har til nå greid å binde
halvparten av utslippene. Resten
har havnet i atmosfæren, og ført
til økt drivhuseffekt.

- Planter som vokser binder CO2.
Når de blir nedbrutt eller forbrennes,
frigjøres den CO2 som tidligere er
bundet. Menneskets bruk av trær
og planter er en del av naturens
eget CO2-kretsløp, og bidrar ikke
til global oppvarming så lenge res-
sursene ikke bygges ned (som ved
avskoging). Skog kan bidra positivt
i klimasammenheng på to måter.
For det første vil bruk av trevirke
reduserer de fossile utslippene av
CO2 ved å gjøre behovet for fossilt
brensel og energikrevende materi-
aler mindre. For det andre vil det
totale lageret av CO2 i skog øke så
lenge den årlige tilveksten er stør-
re enn hogsten og den naturlige
nedbrytningen av trevirke ute i
skogen.

- Ved bruk av trevirke til energifor-
mål frigjøres det ikke mindre CO2
enn ved forbrenning av fossile ress-
urser pr. energienhet. Effekten av
et CO2-molekyl i atmosfæren er
dessuten den samme om den stam-
mer fra forbrenning av fossilt bren-

sel eller fra forbrenning av trevirke.
Dermed trekker enkelte den kon-
klusjonen at det i hvert på kort sikt
er bedre å spare skogen (øke lag-
eret) enn å bruke trevirke for å er-
statte fossile ressurser. Det er imid-
lertid en vesentlig forskjell mellom
fossile utslipp og utslipp ved for-
brenning av trevirke. I motsetning
til bruk av trevirke, fører bruk av
fossilt brensel til at naturens krets-
løp tilføres CO2 som tidligere har
vært holdt utenfor kretsløpet. Dette
innebærer at det i prinsippet skjer
en irreversibel økning i den totale
mengden CO2 i atmosfæren, sko-
gen, havet og andre økosystemer
som inngår i det naturens CO2-
kretsløp. Skal enn unngå at dette
fører til økte konsentrasjoner av
CO2 i atmosfæren må stadig mer
CO2 lagres i hav og skog. Sparing
av skog fører til at det raskt kan
bygges opp kortsiktige lagre av CO2
i gammel skog. Skog, og spesielt
gammelskog, er imidlertid et usta-
bilt lager. På et eller annet tidspunkt
vil slik skog bryte sammen som følge
av brann, innsektsangrep, storm-
fellinger eller råte. Oppbygging av
lagre av CO2 ved å spare gammel-
skog i stedet for å bruke trevirke
til å erstatte bruk av fossile ressur-
ser, innebærer dermed at en flytter
karbon fra stabile lagre til ustabile
lagre. 

- Det er i denne forbindelsen grunn
til å minne om at FNs klimapanel
har vært tydelige på faren for at

havet og skogen som følge av klima-
endringene vil kunne gå fra å være
økosystemer som binder CO2 til
økosystemer som slipper ut CO2.
Dette innebærer at gammel skog
i tiden framover vil kunne bli enda
mer ustabil. Dette ser vi tydelige
tegn på allerede. I Canada ble for
eksempel 6 ganger mer skog berørt
av brann og innsektsangrep enn av
hogst i perioden 2002-2006. Satsing
på å bygge opp CO2-lagre i gammel
skog vil dermed kunne bli en gedi-
gen klimabombe. Det haster med
å redusere de fossile CO2-utslippene.
En kan ikke forvente at havet og
skogen vil kunne holde disse ut-
slippene unna atmosfæren i fram-
tida. 

- Økt hogst i Norge gjør det mulig
å øke produksjonen av tremateria-
ler, papir og/eller bioenergi. Bruk
av trematerialer gir en betydelig
substitusjonsgevinst når det erstatter
bruk av alternative energikrevende
produkter. I tillegg vil karbonet i
trematerialene være bundet i pro-
duktets levetid, før materialene til
slutt kan brukes som bioenergi.
Produksjon av papir i Norge er i all
hovedsak basert på fornybar energi,
noe som gir lavere utslipp av CO2
ved produksjon i Norge enn i de
fleste andre land. Trevirke brukt til
energiformål vil enten kunne erstatte
fossilt brensel direkte eller frigjøre
vannkraft som for eksempel kan
brukes av el-biler. Med en økningen
av den årlige hogsten til 15 millioner
m3 tømmer, vil det dessuten fort-
satt kunne skje en oppbygging av
lagrene av CO2 i norske skoger. Det
gjør det også mulig å opprettholde
omtrent den samme aldersforde-
lingen i skogen, og sikre at skogen
er sunn og vekstkraftig. En slik skog
vil både være mer robust ved klima-
endringer og ha en høy kapasitet
til å ta opp og lagre CO2 både på
kort og lang sikt. 

- Det er derfor en dårlig ide å bygge
opp en klimabombe i gammel skog
i Norge i stedet for å bruke skogen
aktivt for å redusere bruken av
fossilt brensel, avslutter Nils Bøhn. 

Kjelde: www.skog.no

Nils Bøhn.
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Bergene Holm AS kjø-
per Haslestad Bruk
Haslestad Bruk er en tremek-
anisk virksomhet i Hof kom-
mune i Vestfold. Selskapet
ble etablert så tidlig som i
1915, og har i dag med sine
55 ansatte en omsetning på
ca 130 mill kroner. Den årlige
produksjonen av trelast er på
65.000 kubikk.

Bergene Holm AS har til sammen
370 ansatte ved anlegg i Åmli,
Seljord, Larvik, Lardal, Bærum, Sør-
Odal, Kongsvinger og Grue. Sel-
skapet har et bredt produktspekter
med høy videreforedlingsgrad og
omsetter hvert år for i underkant
av 1 milliard kroner. 

Hovedmarkedet er norsk byggvare-
handel (75%), mens 25% av om-
setningen kommer fra industrileve-
ranser og eksport.

I en felles pressemelding fra selskap-
ene uttaler adm. dir. Reidar Bergene
Holm følgende i anledning kjøpet:
- Det er et stort ansvar og overta
en slik veldrevet og ordentlig bedrift
som Haslestad Bruk. Det ligger geo-
grafisk godt plassert i forhold til
Bergene Holms øvrige anlegg, tøm-
merråstoffet og markedene for
bedriftens produkter. Haslestad bruk
passer godt inn i Bergene Holms
videre planer for å utvikle en ytter-
ligere forbedret produksjons- og
distribusjonsstruktur. Det er viktig
for norsk trelastindustri at den får
mulighet for en strukturell og tek-
nologisk utvikling som gir konkur-
ranseevne både i det norske og det
internasjonale markedet.

I en kommentar til salget sier styre-
leder Otto Lagarhus i Haslestad
Holding dette:
- Når styret og eierne har valgt å
selge, er det i første rekke av hensyn
til den fremtidige utviklingen av
Haslestad Bruk. Treindustrien i Norge
og Europa går hurtig met større

enheter og nær tilknytning til kjeder.
Det å drive frittstående trelastbruk
vil bli stadig mer utfordrende. Med
salget til Bergene Holm får Haslestad
Bruk en stor profesjonell aktør som
eier, med de fordeler dette inne-
bærer for produksjoneffektivitet,
markedstyngde og ikke minst kapi-
taltilgang for ytterligere ekspansjon
av virksomheten. 

Kjelde: www.skog.no



Stridsberg Norge AS, Stensrudveien 3, 
2335 Stange

Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17 

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

Kjøsnes Maskin SAGTEKNIKK
Arn Olav Kjøsnes Ing. Carl H.Svendsen
7580 Selbu Reistad-Sentret
Tlf.: 915 97 357 3425 REISTAD   
Fax:73 81 60 49 Tlf.:95 23 74 60                           

Fax: 32 84 23 31  - En stokklengde
foran

Lieds Verktøy AS

Bygdesagenes leverandørguide
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Gunnestadveien 6, 3140 Borgheim
Tlf.: 33 38 20 00 - Mob. 900 82004

www.inmark.no

Tlf. 450 39 404  •  www.miljosaga.no

Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
Tlf.: 70 17 28 00  Fax: 70 17 28 01
www.lieds.no    
e-post: post@lieds.no

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

6763 HornindalB
SUPERSAGBLAD

for tøff saging

Postboks 44, 2261 Kirkenær
E-post: sliping@online.no • www.fhverktoy.no

SLIPEVERKSTED

Stellitt eller hardmetall

Super frost med patentert tann. 
Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt.
Like enkelt å slipe som et standardblad.

NB! Vi leverer også lavenergi sagblad!

For bekymringsfri saging og høvling:

Ring 4548 3333


