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Sagbladet Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening ble 
stiftet i 1987. Foreningen 
har pr. 01.03.2011 345 med-
lemmer. Ordinært medlems-
skap: kr 1950 pr. år. Men for 
første året er det halv konti-
gent, dvs. kr 975.

SEKRETARIAT
Inger-Marie Svingeset,
dagleg leiar
6763 Hornindal
Tlf. 57 87 66 60
Fax. 57 87 66 62
norbygd@online.no
www.sag.no

Per Øyvind Berg,
org.medarbeider
3277 Steinsholt
Tlf. 951 91 441
peroyvind@combitel.no

STYRET
Arild Kulseng-Hansen, 
leiar
Sæteråsen Gård
9402 Harstad
Tlf. 947 89 350
arild@saeteraasen.no

Geir Håvar Ingdal,
nestleiar
7316 Lensvik
Tlf. 957 46 101
iliseing@online.no

Harald Mo Birkenes,
styremedlem
4760 Birkeland
Tlf. 37 27 68 64
harald@birkenessag.no

Arnold Øverås,
styremedlem
Øveråsvn, 9360 Bardu
Tlf. 481 52 336
bardutre@online.no

Andreas Lomsdal,
styremedlem
Ringelia 2860 Hov
Tlf. 957 87 408
a-lomsdal@bbnett.no

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud,
Degernes, tlf. 69 22 77 36

Akershus
Roar Sørgård,
Hurdal, tlf. 909 96 273

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

Oppland
Ole Jonny Kalstad, tlf. 909 50 003
og Per Arne Jostad, Snertingdal,
tlf. 61 18 14 15

Buskerud
Svein Granheim,
Gol, tlf. 48 02 32 50

Vestfold
Runar Bekkeseth,
Holmestrand, til. 33 05 16 12

Telemark
Asbjørn Roheim,
Bø i Telemark, tlf. 35 95 45 79

Agder
Harald Mo Birkenes,
Birkeland, tlf. 481 58 950

Rogaland
Svein Kjetil Rønnevik,
Jørpeland, tlf. 971 74 278

Hordaland
Jostein Ljones,
Tørvikbygd, tlf. 56 55 82 66

Sogn og Fjordane
Rune Aabrekk,
Oldedalen, tlf. 57 87 34 96

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

Sør-Trøndelag
Geir Håvar Ingdal,
Lensvik, tlf. 73 49 18 32

Nord-Trøndelag
Ottar Staberg,
Utøy, tlf. 74 15 58 15

Nordland
Trygve Brenna,
Gravdal, tlf. 951 66 036

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

Sagbladet er et medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening og 
utkommer med 6 nummer i året. 
Bladabonnement er kr 500 pr. år. 
Ved flere abonnement til samme 
adressat betales kr 250 pr. år for 
første tilleggs-abonnement, og 
kr 125 pr. år for alle ytterligere 
abonnement, Opplag 550.
Redaksjonen avsluttet:
10. februar 2012.

Ansvarlig redaktør:
Inger-Marie Svingeset
6763 Hornindal
Tlf.: 57 87 66 60
e-post: norbygd@online.no

Designmal, trykk og lay-out:
Forglemmegei Reklamebyrå, 
Parkveien 11, 2500 Tynset
Tlf.: 62 48 10 02
e-post: lillian@fmereklame.no
www.fmereklame.no

Redaksjonen:
Jostein Ljones
Harald Mo Birkenes
Geir Håvar Ingdal
Arnold Øverås
Andreas Lomsdal

Utgivelse 2012
NR.: Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1. 08. feb.  21. feb.
Nr. 2. 11. april 24. april
Nr. 3. 13. juni  26. juni
Nr. 4. 08. aug. 21. aug.
Nr. 5. 10. okt.  23. okt.
Nr. 6. 28. nov. 11. des.

Annonsepriser:
1/1 side: 3000,-
1/2 side: 1800,-
1/4 side: 1200,-
1/8 side:   800,-
Prisene er eks mva.
Rabatter: Ved minimum 3 inn-
rykk: 10%. Ved minimum 6 inn-
rykk: 20%

Forsidebilde: Ei helt ny bandsag 
tar unna både gjennomskur og 
dreiing for Løten Bygdesag.
(Foto: Per Øyvind Berg).
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Tlf. 450 39 404  •  www.miljosaga.no

Tlf.: +47 917 26 975  •  e-post: rm@glommen.skog.no

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

TeroTeknisk Service as

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no
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Lieds Verktøy AS
Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
Tlf.: 70 17 28 00 Fax: 70 17 28 01
www.lieds.no
e-post: post@lieds.no

- En stokklengde 
foran

Kjøsnes Maskin SAGTEKNIKK
Arn Olav Kjøsnes Ing. Carl H. Svendsen
7580 Selbu Reistad-Senteret
Tlf.: 915 97 357 3425 REISTAD
Fax: 73 81 60 49 Tlf.: 952 37 460
  Fax: 32 84 23 31

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

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

Isvik, 5574 Skjold
Telf. 992 64 050  •  e-post: post@dagslandmiljo.no  

www.dagslandmiljo.no

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

Stridsbergs Norge AS
Tlf: 62 58 53 33. Fax: 62 57 30 17
www.stridsberg.no

Benytt vårt slipeverksted
hvor vi har en moderne

maskinpark både for
båndsagblad og
sirkelsagblad.

Vi har egen
servicebil som

bringer og
henter sagblader

for våre kunder
fra Lillesand i sør til

Steinkjer i nord.

«Sammen er vi skarpest»

Vi kan verktøy og service!
Kvarnstrands og Stridsbergs er nå under samme tak.
Med fokus på fremtiden står vi sammen om å tilby våre kunder et
komplett verktøyprogram fra ledende produsenter. Og på vår service-
stasjon tilbyr vi fullservice av alt verktøy for sagbruk og høvlerier,
samt for tre, aluminium og metallbearbeiding.

� Båndsagblad
� Sirkelsagblad
� Diamant-verktøy
� Høvel- og fresverktøy
� Hugg- og reduserkniver
� Personlige tekniske besøk
� Optimalisering og opplæring
� Service og sliping

av alt verktøy

Ta kontakt med oss på
Kvarnstrands eller Stridsbergs
i dag, og se hva vi kan gjøre
for deg og din bedrift
i fremtiden.

Kvarnstrands&Stridsbergs:Layout 1  06-09-11  14:02  Side 1



Kutterspon

Planer om ny drift
- Stor omsetningssvikt i forhold til 
planene vi har lagt ga problemer 
med å betjene gjeldsbyrden i sel-
skapet, forklarte styreleder Asbjørn 
Bjørnstad i Drevsjø Trelast til Øst-
lendingen i midten av januar.
 Drevsjø Trelast lykkes ikke med 
å få de volumene som en ønsket i 
markedene. Drevsjø Trelast AS har 
hadde et vesentlig svakere salg enn 
budsjettert i 2011. Til tross for per-
mitteringer og øvrige kostnadskutt, 
så ikke selskapet seg i stand til å 
klare sine forpliktelser. Etter kon-
kursen mistet 19 personer jobben.

I slutten av januar hadde flere int-
eresserte meldt seg til bobestyrer 
for å drive videre under et nytt eier-
skap. Også ordføreren og Engerdal 
kommune er i følge Østlendingen 
sterkt engasjert for å få i gang ny 
drift ved bedriften, som er regnet 
som en hjørnesteinsbedrift. 

Satsing på sagbruk 
i Granvin
Moelven Granvin bruk AS inviterte 
til skog- og tredag i starten av feb-
ruar. - Dette er ein milepel for vest-
landsskogbruket. Det er faktisk det 
einaste sagbruket av vesentlig stor-
leik på heile Vestlandet. Moelven 
konsernet investerer no 20 mill kr 
i Granvin for å auka kapasiteten. 
Dette er naudsynt for å ta imot ei 
stadig aukane hogst av skogreis-
ingsgrana. Granhogsten i Hardanger 
har teke seg kraftig opp dei siste 
åra og det viser seg at vestlandsgrana 
er av ypparste kvalitet, heiter det 
på heimesida til Landbruks- og mat-
departementet.

Saman med sagbruket ønskjer 
Granvin herad å nytte dei mogleg-
heitene som skogen gjev. Spesielt 
i Bergen kommune reknar ein med 
ein stor byggeaktivitet i mange år 
framover, og det er ein marknad 
som Hardangerkommunane vil 
konkurrere i. 

Mangt på treseminar 
i april 
Nordisk Treseminar 2012 på Dovre, 
med Hjerleid skole og håndverks-
senter og Bygningshistorisk park 
som arenaer, arrangeres 26.- 29. april. 
 På programmet står kurs i tek-
nikker som stavlaft, grindbygging, 
tørrmuring, handsaging/skanting, 
muring av tørrmur og mer husflids-
rettede teknikker som lagging og 
bygging av krakker. Smiing og 
spikking er også tema, dessuten 
foredrag om øksedialekter, sopp og 
råte. Mer å lese og påmelding er å 
finne på http://www.hjerleid.no.

Færre nye hus og mer 
ombygging
Nye prognoser viser en svakere 
vekst i fastlands-BNP, i størrelses-
orden 2,5%, og arbeidsledigheten 
forventes å stige noe i år og i 2013. 
Dette kan føre til en lavere etter-
spørsel etter boliger enn anslått 
i BNLs (Byggenæringens Landsfor-
ening) september-rapport. 
 - Vi forventer en vekst for ROT 
(Renovering Ombygging Tilbygg) 
både innen yrkesbygg og bolig-
markedet for hele prognoseperi-
oden. ROT-tjenester vil stige jevnt. 
Veksten i husholdningenes real-
disponible inntekter er forventet 

å ligge mellom 3 og 4% frem til 
2014. En annen indikasjon på ut-
viklingen i ROT-markedet er om-
setningen av bruktboliger.

Kilde: Treindustrien/ 
www.norsktreindustri.no.

Pilegrimssenter i Røldal
- Langstrakt og ope, med rom for 
både kvile og kunnskap. Slik blir 
vinnarutkastet til pilegrimssenteret 
i Røldal omtala. Bygget ligg lågt i 
terrenget med nesten flatt tak og 
opning mot stavkyrkja. Det likar 
juryformann og prosjektleiar, Ole 
D. Hagesæther, godt. - Dette er 
veldig audmjukt og forsiktig i for-
hold til sjølve kyrkja. Kyrkja skal 
vera signalbygget, og me vil ikkje 
ha ein konkurrent i pilegrimsbygget. 
Det er kompakt og godt laga, funk-
sjonane ligg tett og det er gode 
moglegheiter for fleirbruk i bygget, 
seier den tidlegare Bjørgvin-bisk-
open til NRK. 
 Pilegrimssenteret er kostnads-
rekna til rundt 30 millionar kroner 
og er det første i sitt slag i Noreg. 
Prosjektarbeidet er sett i gang av 
Odda kommune. - Med 182 utkast 
er dette er den fjerde største arki-
tektkonkurransen som har vore 
arrangert i Noreg. Denne typen 
museumsbygg er alltid attraktive 
fordi det gjev stor fridom til form-
gjeving, seier konkurranseleiar i 
NAL, Per Rygh, til Nynorsk presse-
kontor. 
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Vinnerforslaget til det planlagte 
Pilegrimssenteret i Røldal (Illustrasjon: 
Lund + Slaatto Arkitekter).



Sagbladet Frå redaktørkrakken

Vi har nyleg vore på Gålå ved 
Vinstra og feira foreininga sin 25-års 
dag. Ei fin anledning å sjå tilbake 
på vår historie på godt og mindre 
godt. Heldigvis har det gått fram-
over med eit steg om gongen, og 
ei spennande tid står framfor oss.
  Vi har mange utfordringar og 
to av dei største er rekruttering 
og marknadsadgang, som årmøte-
lyden var inne på ved fleire høve.
Marknaden er i endring, men eg 
er viss på at produkta til dei mange 
bygdesagene vil det bli større 
etterspørsel etter. Fleire stader 
i landet har dei mellomstore sag-
bruka måtte legge ned, og interessa 
for å få på plass nye effektive 
bedrifter som foredlar lokalt virke 
er aukande. Vår kunnskap om tre, 

ny teknologi og betre utnytting av 
råstoffet vil kunne gi oss fortrinn. 
Kanskje nokon syns at dette er 
ambisiøst, men med samarbeid og 
bygging av kompetanse, trur eg 
dette kan verte realitet i framtida. 
 Når det gjeld rekruttering 
følgjer bygdesagene resten av 
primærnæringane, med sterk ned-
gang i antal sagbruk. Vi har ikkje 
gjort næringa vår spennande nok 
for dei yngste, men her er enno 
ungdom som vil satse, så hugs å ta 
godt vare på dei med interesse for 
faget. 
 Sagbladet vart nemnd som den 
største medlemsfordelen for ein 
stor del av medlemsmassen, dette 
gjev oss sjølvsagt inspirasjon og 
krav om å verte endå betre. For 

at vi skal kunne spegle aktiviteten 
blant medlemmane på ein god 
måte i bladet, er det viktig med 
tilbakemeldingar frå dykk som 
les. Kanskje nettopp du har noko 
spanande du vil dele med resten 
av sagbruksbransjen? Ikkje nøl med 
å kontakte verken Per Øyvind eller 
meg her i Sagbladet, eller andre 
journalistar for den del. Vi må 
saman bringe foreininga framover 
og då trengs det samarbeid og at 
mange snakkar om bygdesager. 
Sagbladet skal også i 2012 prod-
userast i 6 utgåver a 24 sider.
 Takk til alle som deltok på Gålå 
og gjorde dagane der inspirerande 
og trivelege. 

Inger-Marie

Gode sagvenner!
Jeg må starte med å takke for til-
liten og ei hyggelig årsmøtehelg!
 Jeg har fått i oppgave og har 
påtatt meg å styre en skute som 
har hatt ei ganske stabil retning 
og fart de seneste årene. Det kan 
ofte være enklere å rette opp noe 
som ikke går så bra, enn å fortsette 
å styre rett fram ei skute med god 
bør. Tross dette: Vi får våge å ut-
vikle oss i tråd med den tiden vi 
lever i.

Vi tar til stadighet nye hjelpemidler 
i bruk når vi skal formidle noe. 
Det være seg kunnskap, nyheter 
og så videre. Her i Harstad, min 
hjemby, tar eldrerådet som den 
første gruppen politikere i bruk 
lesebrett. En av politikerne er 89 
år gammel!
 Jeg tenker da at det ikke skal 
være noen grunn til at ikke vi i 
bygdesagforeningen skal kunne gjøre 
noe i likhet. Spesielt tenker jeg på 
hjemmesida vår, kontra Sagbladet. 

Dersom vi antar at Sagbladet koster 
kr 300.000 med 6 utgivelser blir 
det ca. kr 50.000 pr utgave. Delt 
på 500 abonnenter blir prisen ca kr 
100 pr. blad. Man må i de øverste 
hyllene på Narvesen for å finne 
blad til en sånn pris. Selv om vårt 
stoff kanskje er mer relevant og 
mer akseptert i samfunnet, er det 
likevel et ganske kostbart blad.
 Klarer vi oss kanskje med 4 ut-
givelser i året? To før sommeren 
og to etter? Da har vi muligens 
frigjort kr 100.000, slik at vi kan 
bruke ansatte til andre ting. Skrive 
på hjemmeside, blogg, facebook, 
twitter, hva vet ikke jeg. Kanskje 
vi bør drive mer utadrettet virksom-
het enn indremedisin. Kanskje skal 
vi jobbe mer med stoff rettet mot 
arkitekter, konstruktører og andre?
 Dersom vi får fortalt storsam-
funnet at Norske Bygdesager er 
et redskap som kan brukes og 
ønsker å bli brukt i større grad 
enn nå, kan vi kanskje øke oppdrags-

mengden og sikre grunnlaget for 
videre drift hos våre medlemmer.  
En av tankene med å starte NBF 
var vel å bli bedre hver for oss og 
i lag ved å samarbeide, og at det 
også skulle resultere i mer salg.
 For å få dette til er vi avhengig 
å ha medlemmene med på tankene. 
Hva ønsker dere? Jeg registrer at 
i bl.a kjøttsamvirket bruker de 
blogg for å lære og å utveksle 
erfaringer av og med hverandre.
 Et siste hjertesukk før jeg takker 
for denne gang. Sørg for å få reg-
istrert din e-post adresse hos sekre-
tariatet i foreningen. Vi kan spare 
utrolig mye tid og penger på det, 
som vi kan bruke på familie, ferie 
og fritid. 
 Ha en fortsatt fin vinter. Sola 
er kommet tilbake, og våren er 
like om hjørnet.

Hilsen Arild
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Ny leder i foreningen
Arild Kulseng-Hansen overtok leder-
vervet i foreningen under årsmøtet 
på Gålå. Han kjem frå Harstad og 
har også tidligere vært styremedlem 
i Norsk Bygdesagforening. Arild 
eig sagbruk og driv gård i tillegg. 
På sagbruket har han tilsette som 
styrer den daglige drifta. Det er 
første gang lederen kjem frå eit 
fylke nord om Nord-Trøndelag.  
Aktiviteten i Nordland, Troms og 
Finnmark er høgare enn nokon gong 
og det har dei siste åra bygd seg 
opp gode fagmiljø i Lofoten/Vester-
ålen, Mosjøen/Rana og no til sist i 
Pasvik, noko som blir lagt merke til 
i foreininga.  
 Arild kjenner foreininga godt 
frå før og har vore medlem i ei år-
rekkje, så vi er trygge på at han vil 
gjere ein god jobb for foreininga. 
Sjå kontaktinformasjon på side 2 
i bladet. 

Arbeidsplan vedtatt i årsmøtet 
Både årsmelding, rekneskap (sjå 
neste side) og arbeidsplan vart ved-
tekne i eit roleg årsmøte. Arbeids-
planen for 2012 har desse punkta: 
• Kurs, min. 12 stk.
• Medlemsverving.
• Produksjon av 6 utgåver av 
   Sagbladet a 24 sider.
• Rådgjevingsbesøk.
• Årsmøte i Namsos/Mosjøen/
   Namdal-området. 
• Marknadsføring/omdømme-
   bygging.
• Utvikling av nye kurs.
• Organisasjonsutvikling, byggje 
   nettverk mot nye marknadar og 
   samarbeidspartnarar.
   (til dømes Skogbrand, Landbruks- 
   og matdepartementet, skogeigar-
   organisasjonane, Innovasjon 
   Norge, Kystkogbruket, vidare-
   gåande skular, Riksantikvaren).
• Studietur.
• Prosjekt.
• Ny strategisk plan.

Fagdagar/kveldar
Vi har saman med Skogbrand planer 
om å arrangere fagdagar/kvelder 
der Forsikring er hovudtema. Trøn-
delag, Nordland og Rogaland står 
her for tur, men datoar er ikkje 

fastlagt enno. På grunn av ”Dagmar” 
har forsikringsarbeidet blitt litt for-
sinka, men følg med på nettsida 
vår for meir informasjon. Med-
lemmer vil få e-post eller brev når 
vi arrangerer i dykkar fylke.

Studietur
Vi er lei for at vi ikkje fekk arrangert 
studietur i 2011 til Tyskland, Aust-
errike, evt. Sveits. Det har vore kap-
asitetsproblem i administrasjonen. 
Andreas Lomsdal som er styremed-
lem har tilbudt seg å samle infor-
masjon om aktuelle bedrifter å be-
søke. Om de har tips til bedrifter 
eller andre praktiske ting til turplan-
legginga må de ta kontakt med 
han på 957 87 408. 

Kurs
Vi har ikkje kome igong med kurs-
aktiviteten enno, men planlegging 
startar no. Vi bed difor om å gi 
enten fylkeskontakten i ditt fylke 
eller administrasjonen sentralt be-
skjed dersom det er kurs du ønskjer 
arrangert i ditt område.  Vi bør vere 
min. 7 kursdeltakarar på kvart kurs. 
I arbeidsplanen har vi lagt opp til 
12 kurs i løpet av året så her er det 
muligheter. 
 Vi har ikkje datofesta nokon av 
kursa, men kurs i sliping av band-
sagblad har kome inn som eit ønskje 
og bygging av grindverkshus i Nord 
Trøndelag er eit anna. Vi veit at det 
blir Sortering av konstruksjonsvirke 
i Finnmark og ”Drift av sagbruk” i 
Mosjøen. 

Organisasjonsnytt
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Kartlegger behov for 
fagskole
Tretorget i Hedmark oppfordrer for 
tida arbeidsgivere og næringslivet 
i og utenfor Glåmdalsregionen til 
å delta i en kartlegging av behovet 
for et lokalt fagskoletilbud. Alle kan 
gå inn på undersøkelsen på Tretorgets 
hjemmesider. 
 Gjennom undersøkelsen ønsker 
svar på hvilket behov arbeidsgivere 
har i sine virksomheter, og hvilket 
behov folk flest har. Det er viktig 
å få en oversikt over dette slik at 
det kan etableres utdanningstilbud 
som er tilpasset regionalt arbeidsliv 
og slik at det utdannes folksom får 
jobb. 

Kilde: www.tretorget.no.

Konsert, kultur og 
Kristiansand
Foreningen Norske Lauvtrebruk 
holder sitt årsmøte 23. - 24. mars 
2012 på Rosfjord Strandhotell i 
Lyngdal. Bruk av løvtre i bygg er 
tema for foredraget under møtet. 
Lørdag blir det besøk til Konsert - 
og kulturhuset Kilden i Kristiansand, 
skriver foreningen sin hjemmeside 
www.lauvtrebruk.no. 

Nettnytt for praktiske 
hverdager
Korte og oppdaterte artikler, filmer, 
eksempler, sjekklister og kalkulatorer 
er noe av det svenske Skogforsk 
legger opp til på sin nye hjemme-
side for å spre kunnskap om hvor-
dan skogsarbeidet kan effektiviseres. 
 Hjemmesiden presenteres under 
regionale forskningsseminar, og 
skal øke drivet både for manuelt 
arbeide og maskiner. Målet er å 
inspirere til høyere produktivitet 
med enkle midler. 
 - Det er viktig for å styrke konk-
urransekraften innen skogbruket, 
sa forsker Magnus Thor. Han viste 
ga blant annet eksempler på hvor-
dan en kan ta tidstyver som vente-
tida for å flytte maskiner og fordelen 
ved å bygge broer i stedet for å 
kjøre omveier i terrenget. Mer blir 
å lese på www/jobbaiskogen.se.

Tollendringer på russisk 
tømmer
Selv om Russland setter ned toll på 
eksport av virke, kommer tømmer-
volumene neppe opp i samme nivå 
som for noen år siden, melder det 
amerikanske nyhetsbrevet Wood 
Resource Quarterly.
 De innenlandske forhold i Russ-
land med politisk usikkerhet, korr-
upsjon, økende kostnadsnivåer for 
tømmer og vansker i infrastrukturen, 
gjør at mange skogsbolag er for-
siktige med å investere eller handle 
i landet, skriver svenske ATL. 
 Tollnivåene blir ikke borte selv 
om Russland blir med i WTO, men 
de blir lavere. Trolig havner de på 
15 prosent for furutømmer og 13 
prosent for gran, i stedet for 25 
prosent. 

Kilde: www.atl.nu/skog/.

HMS for treindustrien
Treindustriens Tekniske Forening 
(TTF) har møte med dette temaet 
onsdag 7. mars på Lampeland Hotell 
i Numedal. Møtet er åpent for med-
lemmer og alle interesserte. Her 
blir det gått nærmere inn på maskin-
direktivet og arbeidsutstyret, og 
flere firmaer i bransjen presenterer 
løsninger. Gjennomføringen på 
Moelven Numedal AS er et av tem-
aene, og der blir det også befaring. 
Mer info på www.treteknisk.no. 

Stor hogst i 2011
Foreløpige beregninger viser en 
skogavvirkning for salg i 2011 i alt 
8,6 millioner kubikkmeter tømmer 
til industriformål. Det er 260 000 
kubikkmeter mer enn året før. Ikke 
siden midten av 1990-årene har det 
vært hogd like mye tømmer. I for-
hold til i 2010, var det en stor økning 
av hogst for salg i fjerde kvartal for 
2011. 
 Bruttoverdien av tømmeret solgt 
til industrien i 2011 utgjorde 3,1 
milliarder kroner. De foreløpige 
beregningene viser at skogeierne 
fikk 362 kroner i gjennomsnitt per 
kubikkmeter solgt tømmer, noe 
som er 7 kroner mer enn året før. 

Med en total avvirkning på 2,5 
millioner kubikkmeter ble godt 
over en fjerdedel av tømmeret hogd 
i Hedmark. 

Kilde: www.ssb.no/.

Leieskur og moms
For avgiftsberegning på leieskur, er 
det godtatt at en foretar et bytte 
av materialer mot tømmer, uten 
at mva beregnes, når visse forut-
setninger til stede: 
 Tømmeret må leveres til samme 
sagbruk som de leverte materialene, 
og materialene må være av samme 
treslag og av samme kvalitet (skur-
last), som det leverte tømmeret. 
Transaksjonene må dessuten falle 
sammen i tid, og hele byttetran-
saksjonen bør avregnes i samme 
salgsdokument.
 Selve arbeidet med med skjær-
ing av tømmeret må imidlertid 
beregnes med mva. Ved leieskjæring 
av tømmer er det fastsatt at 50% 
av materialenes omsetningsverdi 
skal avgiftsberegnes. Fra Norges 
Bondelag får Sagbladet opplyst at 
dette ikke er noen endringssak, men 
at skattebilagene neppe har hatt 
med avsnittet hvert år.  

Kilde: Bondebladets skattebilag, 
9. februar 2012. 

Kveldsmøte om 
landbruksbygg 
Fylkesmannen i Hordaland i samar-
beid med Hordaland fylkeskom-
mune inviterar til orientering om 
prosjektet ”Ny bruk av gamle 
landbruksbygg”. Kva finnes av 
gode døme, korleis nytte plan 
og bygningslova og kva finnes av 
tilskots-ordningar for å ta i bruk 
ledige landbruksbygg som er gått 
ut av bruk? Prosjektet inviterar til 
kveldsmøte i Norheimsund tysdag 
6. mars. Meir informasjon å finne 
på Fylkesmannen si heimeside. 
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Sagbladet Resultat og balanse

Resultalregnskap
  31.12 31.12
  Noter              2011 2010
 Salgsinntekt 1 675 944 1 816 690  
 Annen driftsinntekt    
 Sum driftsinntekter 1 675 944 1 816 690  
 Varekostnad 0 0  
 Lønnskostn, styrehonorar, møtegodtgj. 685 800 530 308  
 Avskrivning 11 325 11 325  
 Annen driftskostnad 778 684 814 922  
 Sum driftskostnader 1 475 809 1 356 555  
 Driftsresultat 200 135 460 135  
 Renteinntekt 0 0  
 Annen finansinntekt 23 761 11 139  
 Rentekostnad -1 924 -1 163  
 Annen finanskostnad    
 Resultat før skattekostnad 221 972 470 111  
 Skattekostnad    
 Årsresultat 221 972 470 111 

Balanse
  31.12 31.12  
  Noter              2011 2010
 EIENDELER    
 Anleggsmidler   

 Driftsløsøre, invetar, kontormaskiner 11 325 22 650  
 Sum anleggsmidler 11 325 22 650  
 Omløpsmidler    
 Varer 6 336 7 000  
 Kundefordringer 300 428 60 047  
 Opptjente inntekter 901 150 254 100  
 Andre kortsiktige fordringer 5 666 7 505  
 Til gode offentlig avgift mva 62 833 0  
 Andre finansielle omløpsmidler    
 Bankinnskudd, kontanter og lignende 355 812 1 082 315  
 Sum omløpsmidler 1 632 225 1 410 967  
 SUM EIENDELER 1 643 550 1 433 617  
 EGENKAPTIAL OG GJELD    
 Egenkapital    
 Egenkapital 49 892,71 49 893  
 Annen egenkapital 1 487 961 1 265 989  
 Sum egenkapital 1 537 853,71 1 315 882  
 Gjeld    
 Utsatt skatt    
 Øvrig langsiktig gjeld 0   
 Sum langsiktig gjeld 0 0  
 Kassekreditt 0 0  
 Leverandørgjeld 1 943 -1 748  
 Skyldige offentlige avgifter 18 985 49 606  
   0  
 Annen kortsiktig gjeld 84 768 69 877  
 Sum kortsiktig gjeld 105 696 117 735  
 Sum gjeld 105 696 117 735  
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 643 549,71 1 433 617
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Nye trender for fjell-
hytter 
Større vinduer og mer maling 
innvendig vil prege hyttene 
i åra framover. – Vi har alt 
levert den første hytta med 
svarte vegger innendørs, for-
talte daglig leder Audun 
Skattebo i Tinde Bygg AS til 
årsmøtedeltakerne. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Tinde Bygg AS med sine Tinde hytter 
som merkevare, bygger om lag 100 
hytter i Østlandsområdet hvert år. 
Etter finanskrisa i 2008/2009, har 
salget av nye hytter hatt en tydelig 
vending mot mindre hytter. De store 
hyttene på 100 m2 og mer er så godt 
som ute av bestillingene, mens 
grunnflater på 70-80 m2 har kommet 
tilbake for fullt og dominerer salget. 
 Etter at hyttene har krympet, 
kommer nye endringer. Fjellhyttenes 
forbilde med gamle seterhus og 
småruta vinduer, laftevegger og 
torvtak, vil få avløsing. 

Jevn vekst
Daglig leder Audun Skattebo støttet 
sine betraktninger om markedet 

på tall fra Prognosesenteret, som 
legger til grunn en jevn vekst i 
bygging av nye hytter de nærmeste 
åra. - Vi er svært opptatt av å ut-
vikle nye hyttemodeller. I beste fall 
vil andelen hytter med smårutete 
vinduer og villmarkspanel som vi 
har lært å kjenne de siste tiåra, 
holde seg på dagens nivå, om vi 
samtidig legger opp til noe pris-
stigning. Nye hyttetyper må fenge 
nye hyttebyggere. Mer av malt tre-
verk innvendig, eller kanskje andre 
materialer sammen med større glass-
flater i vinduene, er noe av det folk 
ønsker seg. For glass- og vindus-
størrelser kan riktig nok kommunale 
reguleringsplaner bremse utviklingen 
på fjellhytter i en del kommuner. 
Men ukanta panel, villmarkspanel, 
er ut, slo han fast overfor tilhørere 
som nok merket seg dette. 

Hva kan bli nye særpreg? 
- Nye hyttetyper for fjellet vil ta en 
klart økende andel av markedet. 
Sammen med de som utvikler våre 
hytter ønsker jeg å finne fram nye 
detaljer som skaper et særpreg for 
Tinde Hytter. Det kan være nye panel-
typer, innramminger av vinduer 
eller andre ting som er noe ekstra, 
sa Audun Skattebo. 
 For årsmøtedeltakerne i bygde-
sagforeningen viste han til hytte-
tomter som var kjøpt opp og klare 
for utbygging i en rekke fjellområder 

på Østlandet. Bedriften legger opp 
til å levere nøkkelferdige hytter. 
Leveringer der hytteeieren selv setter 
opp hytta skjer helt unntaksvis. 
«Overlat hyttedrømmen til oss!», er 
slagordet Tinde bruker i sin markeds-
føring.  

Hel ved til hyttelivet
– Den dagen vi ikke får det 
til å lønne seg med møbler 
og innredninger av hel ved 
i Norge, skal vi finne noe 
annet å drive med, sa inne-
haver Bjørn Bakken under 
bygdesagforeningens besøk. 

Bakkens Treprodukter as har siden 
starten i 1997 hatt leveringer til 
hytter som viktigste marked. Hele 
90% av produksjonen går til hytter, 
og naturlig nok mye av dette til 
hytter i Gudbrandsdalen. Kjøkken-
innredninger er det viktigste prod-
uktet, og står for 50% av hele 
produksjonen. 
 - Vi ønsker å kjøpe norsk trelast 
til alt vi lager. Dette må være av en 
kvalitet som passer vår produksjon. 
Det vil si at kvistreint virke står for 
en liten del, siden det aller meste 
blir malt og overflatebehandlet 
ferdig av oss. Fuktinnholde må ned 
i 6-8%. En stor del kjøpes som limte 

Sagbladet
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Fra fagprogrammet 
på årsmøtet

HVA TELLER? - Pris, kjøretid, utsikt og løypenett for tur og langrenn teller mye for 
dagens hyttekjøpere. Å få hytta tett inntil alpinbakken teller mindre enn noen 
gang, fortalte Audun Skattebo i Tinde Bygg AS. 

HYTTEDETALJER: Årsmøtedeltakerne 
studerte Tindes visningsrom. Fra v: Ole 
Jegleim, ved peisen Einar Sæterstad, og 
Leif Grøndahl, Per Arne Jostad (med 
ryggen til) og Joar Lund Jacobsen i 
trivelig prat. 
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slikt stikkord vil leserne møte hjem-
mesida med forventninger til at den 
oppdateres ofte, og har noe som 
er verdt å lese. Har du noe nytt å 
melde, er du likevel ikke hindret i 
å legge ut info om at sagbruket har 
utvidet med høvel eller har skaffet 
tilhenger til lån for kunden. 

Avanserte sider
Et neste trinn for de som har hatt 
hjemmesider i gang en tid, kan være 
å fornye og utvide denne i tråd 
med tilbakemeldinger fra kunder 
og egne muligheter til å utvikle 
hjemmesida. På ei slik side kan 
prislister være aktuelt. Det er et 
eksempel på noe hva som trenger 
oppfølging. Husk dateringer, som 
generelt er grei informasjon til alt 
som legges ut på hjemmesider. 
 Videoklipp kan gi god infor-
masjon, og vil trolig bli mer vanlig 
etter hvert. Et annet verktøy er 
kalkulatorer for å regne antall løpe-
meter trelast som kundene trenger 
til golv eller vegg.
 En annen type avansert hjemme-
side er en såkalt blogg, som tar sikte 
på tette oppdateringer og mye dir-
ekte kommunikasjon med brukerne. 

Styre din egen tid 
Informasjonen du legger ut på 
ei nettside er godt egnet til å 
påvirke hvordan din kontakt med 
kundene blir. Vanlig kontakt-
informasjon er navn, telefon-
nummer, postadresse og e-post. 
Men opplyser du at du helst vil 
ha henvendelser på e-post, vil 
mange respektere det og du kan 
sjøl avgjøre når du svarer. Viktig 
er likevel å tenke over at en 
e-post vanligvis bør bli besvart 
nokså raskt, enten med ny e-post 
eller at du ringer kunden. 
 For telefon kan «treffes helst 
mellom 14.00 og 17.00» skyve 
antallet henvendelser til den 
delen av døgnet, om det er det 
du vil. Og hjemmesida kan natur-
ligvis oppdateres for perioder 
du har ferie, eller er av annen 
grunn er vanskelig å treffe. 

Hjemmesida til Solberg Sagbruk DA viser et allsidig sagbruk, med mange foto og 
et videoklipp. Hjemmesida oppdateres så ofte at den kan stå som eksempel på en 
blogg. http://solbergsagbruk.no/

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

Sagtomta, 2337 Tangen www.teroteknisk.no

Kjører egne sliperuter

Silo for flis? 
Helland stålsilo, perforerte vegger, diam. 2,8, høyde totalt 4,2 m. med 6 
seksjoner. Brukt til korn, lagret inne. Tilbehør som transportskruer, flere 

3-fas elmotorer (Elektline 1,5 kW, 2,2 kW m.fl.) selges. 
Kontakt Per Øyvind Berg, telefon 95 19 14 41, 

eller be om info og foto på perberg5@hotmail.com.

BygdeMart`n
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Kunder tar snarveien 
med gode hjemmesider

Riktige ordvalg og henvis-
ninger til kilder stiller din 
hjemmeside og bedrift langt 
fram i køen når kunder søker 
på nettet. Sagbladet ser her 
nærmere på hva som teller 
for at søkemotoren Google 
leiter fram din hjemmeside. 

Tekst: Per Øyvind Berg

Hvem-, hva- og hvor-punktene fra 
forrige utgave av Sagbladet er viktige 
når kunden vurderer din hjemme-
side og det du kan tilby. Men før 
han eller hun er kommet fram til 
å lese din hjemmeside, er det etter 
god hjelp fra en av internetteknolo-
giens søkemotorer. 
 Google er en slik søkemotor, 
og den mest brukte i Norge. Flere 
andre, som Kvasir, blir noe brukt, 
men Google dominerer sterkt. Minst 
9 av 10 søk skjer med denne motoren. 

På grunn av dette, har spesialiserte 
firmaer testet ut hva som gir treff 
med høy rangering på Google. En 
høy rangering betyr at den blir listet 
opp blant de aller første. Om din 
mulige kunde søker på “tregulv” 
og får opp et hundretalls treff, er 
det stor mulighet for at bare noen 
få av de første treffene blir under-
søkt. Kanskje kjenner mange av 
Sagbladets lesere seg igjen fra siste 
søk etter bruktbil eller fagstoff? 

Ord med presisjon
Riktig ordvalg i titler, undertitler 
og mellomtitler får ei hjemmeside 
til å klatre på lista over treff. Det 
viser testene fra dem som har kikket 
søkemotoren Google nærmere i 
kortene. 
 Håndfaste ord og utrykk gir 
scorer bedre på Google enn generelle. 
Tregulv eller gulvbord av eik er mer 
presist enn bygningsmaterialer eller 
bare gulv. I dette tilfelle viser en 
enkel test at selve skrive måten 
betyr mye, folk flest skriver gulv, 
ikke golv. 

Når du har bestemt hvilke ord du 
vil legge vekt på, så bruk dem kons-
ekvent i titler og annen tekst, og 
det er bra å gjenta dem. 

Bruk linker, vis til kilder
Såkalte linker til andre hjemmesider 
har samme positive effekt som gode 
ordvalg. Om du på din hjemmeside 
linker videre til bygdesagforeningen, 
www.sag.no og andre med tilknyt-
ning til din bedrift, har det samme 
effekt. En annen svært aktuell link 
for bygdesager er www.trefokus.no/
byggebeskrivelser/ og anvisninger 
for å legge tregulv, sette opp inn-
vendig panel, bransjenorm for ukan-
tet kledning osv. Linker til andre 
bygdesager som du har kontakt 
med, eller til kunder i det offentlige 
er det også grunn til å ta med. 
 Det kan også være verdt å tenke 
over om det har vært reportasjer 
på din bedrift fra avis eller tidsskrift, 
som kan fortjene en link. I så fall 
bør det sjekkes at saken er å finne 
ved å søke i deres arkiv. Hvis ikke, 
kan du scanne inn saken og legge 
den fram på hjemmesida. Med klikk 
her – funksjon, oppnår du en bra 
effekt for at kunden holder seg på 
din hjemmeside. 

Øyesporing
Å få kunden til å bruke tid på din 
hjemmeside er gjenstand for for-
skning. Dette kalles i dag for eye-
tracking, noe jeg velger å fornorske 
til øyesporing. Et nyutviklet utstyr 

gjør det mulig å følge hvordan 
blikket vårt leser ei hjemmeside. 
Ingen av oss leser sider på nettet 
slik som vi leser ei bok med tett-
skrevne sider. Vi flakker derimot 
blikket over sida, og stopper litt 
enkelte steder. Slike steder er: 
• Titler.
• Mellomtitler.
• Foto (noe avhengig av motiv).
• Sitat. 
• Linker.
• Punktlister (omtrent som akkurat 
   denne opplistingen).
 Øyet leser hjemmesider som 
en F-form. Det vil si at vi legger 
mest merke til topptekst der den 
starter i høyresida på skjermen. 
Så fortsetter vi litt mot venstre og 
leser ferdig, hvis det er interessant 
nok, eller søker til høyre på nytt og 
på nytt så lenge det er noe som er 
interessant på sida. 
 Hvis ikke har vi nok alt klikket 
oss videre. Den viktigste informa-
sjonen du kan gi leseren/kunden 
bør du plassere i midtfeltet eller til 
venstre. 

Tenk over ambisjonene
Denne og forrige artikkel om hjemme-
sider er først og fremst en samling 
tips for de bygdesagene som ikke 
har hjemmesider i dag. Utgangs-
punktet er at hjemmesidene skal 
kreve lite innsats i daglig drift.
 På ei slik enkel hjemmeside er 
det neppe riktig å legge inn nyheter 
som et av flere klikkefelt. Med et 

Hjemmeside for bygdesager, del 2

I F-FORM: Grovt sett leser vi nett-tekster i en F-form. Det tilsier å plassere sentrale 
ord mot venstre og opp på hjemmesider. (Illustrasjon: Thor Fredrick Eie, Netlife 
Reasearch)



Sagbladet

plater. Der er vi nøye med kvaliteten. 
Vi har sikret oss leveringer med 
jevnere og klart bedre kvalitet enn 
det dere finner på et byggevare-
utsalg, sa Bjørn Bakken. 

Messe og magasin
- Hyttemessa på Lillestrøm deltar vi 
på hvert år. Dette er bra markeds-
føring for oss, selv om det alltid er 
vanskelig å måle responsen etterpå. 
Ellers er bruker vi det lokale hytte-
magasinet som utgis for Ringebu, 
Sør- og Nord-Fron kommuner, og 
tilsvarende magasin for andre dis-
trikter, fortalte Bjørn Bakken. 
 Siden starten har bedriften vokst 
til å bli en av de største i Gudbrands-
dalen, mens flere andre møbelprod-
usenter har måttet legge ned eller 
flytte produksjon til utlandet. 

Gårdssag går for gran 
Saga til Erland Rolstad i Sør-
Fron var et interessant stopp 
for årsmøtedeltakerne. Hans 
sagbruk har en av de siste 
norskbygde Vikingsagene 
i full drift. 

Erland Rolstad har dagens sag som 
en del av gardsdrifta. Saga ble bygd 
opp i 1987 på tomta etter ei tidlig-
ere sag med trebenk. Hvert år skjæres 
det om lag 250 m3, mens det i en 
tiårsperiode fra 1995 ble skjært opp 
til 1800 – 2000 m3 hvert år. Da var 
det to mann i helårs arbeid på saga. 
Nå er det Erland Rolstads avløser 
som skjærer det meste av tømmeret 
på saga. 

Starter på bandsaga 
- Sirkelsaga greier opptil 8 m lengde 
på stokken. Siden det mest er over-
grovt tømmer jeg satser på, bruker 
jeg ei bandsag til å ta av to grove 
hun med. Deretter tar jeg blokkene, 
som er skjært ned til 35 cm, over 
til sirkelsaga med pallegaflene på 
traktoren, og laster dem av på inn-
taket. 
 På sirkelsaga står et 1 m blad, 
og blokkene blir skjært videre til 
grov firkant, ofte i 8 x 8” eller 10 x 
10”, og til vanlige dimensjoner av 
bord og plank. 

Bandsaga er ei Jämtsåg som er 
forlenget for tømmer opp til 12 
meter. Den er også bygd om med 

hydrauliske stokkestøtter og stokk-
vender. Den er ypperlig til å ta av 
hun med, men alt for sein og upre-
sis til vanlig skurlast. Villmarkspanel 
er den jo egnet for, men dette er 
det minkende interesse for i Gud-
brandsdalen. Jeg syns dessuten det 
er vanskelig å tjene noe på furu-
tømmeret. Grovt furutømmer er 
stort sett for dyrt å kjøpe inn, og 
andelen vrak blir for stor, sier Erland 
Rolstad.  Det han kjøper av furu er 
småpartier etter hogst der det ikke 
blir nok til hele billass. 

MALT: Det meste av møbler og inn-
redninger blir malt, gjerne med såkalt 
aldringspreg. Furu er viktigste treslag, 
men bjørk eller andre treslag brukes i 
noen grad etter kundens ønsker. 

VEKSTBEDRIFT: Bjørn Bakken kan glede 
seg over vekst for bedriften han startet 
i 1997. Kjøkken, bad, senger og en 
rekke andre møbler lagd etter mål er 
spesialiteten 

ARBEIDSDELING: Å skjære to store hun med bandsaga, for så å frakte blokka over 
til videre deling med sirkelsaga, gir fin flyt i arbeidet, synes Erland Rolstad. 

En kunne brukt mer tid på et besøk 
som her, mente flere deltakere. Ole 
Jegleim, Svein Granheim og Einar 
Sæterstad diskuterer tekniske detaljer. 
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Grov gran til vindskier
Overgrovt grantømmer har blitt 
det viktigste for Erland Rolstad. 
Det er forholdsvis rimelig i innkjøp. 
Ved sirkelsaga har han en stor barke-
maskin, med fortid fra Sande Paper 
Mill. i Vestfold. Han barker 10 m3 
om gangen, som går rett på tømmer-
inntaket som et mellomlager. Noe 
barking av åser blir også gjort her. 
Det er ikke strømopplegg for å 
kjøre barkemaskinen samtidig med 
saga, og med enmannsdrift er det 
heller ikke aktuelt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grantømmeret blir stolper i fa-
sade og ved inngangspartier, til 
stavlaft og til vindski- eller forkant-
bord, mye på hytter. Lange vind-
skibord og forkantbord i 32 mm 
tjukkelse er populært på hytter. 
Gran til disse formålene er bedre 
enn furu. Gran av denne typen har 
mindre spenninger, er roligere å 
skjære enn furu og har langt jevnere 
kvalitet. Jeg har flere ganger levert 
rå materialer rett fra saga til firkant-
stolper i 8 x 8” eller mer, uten klager. 
De krymper selvsagt, men vrir seg 
ikke, sier Erland Rolstad. 

Ny sag med dreiebenk 
på kjøpet
Løten Bygdesag har gjort en 
spesiell investering i sag, noe 
Ivar og Leif Grøndahl fortalte 
mer om under årsmøtet. 

Et visst frafall av foredragsholdere 
gjorde at flere av temaene til fag-
samlingen måtte erstattes. Ivar 
Grøndahl godt hjulpet av senior 
Leif, tok utfordringen på sparket. 
Etter å ha ei sirkelsag og ei annen 
bandsag fra før, valgte de å kjøpe 
ei slovensk bandsag sist år. - Hen-
sikten var å få ei virkelig effektiv 
bandsag for stort tømmer. Etter å 
ha sett på det som er av kjente fab-
rikat uten å bli overbevist, kom far 
til å tenke på at han kanskje hadde 
ei brosjyre liggende et sted etter 
besøk på ei Ligna-messe. Og jam-
men kom han med brosjyra fra 
slovenske Mebor, fortalte Ivar. 

Solgt i Norge
En telefon til fabrikken viste at det 
faktisk var solgt ei slik sag i Norge. 
Den dro Løten-karene for å se på, 
og det viste seg å være ei sag som 

var nokså nylig installert og nesten 
ikke brukt. Saga så ut til å være 
akkurat det de ønsket seg, og etter 
ei tid viste det seg at sagbruket gikk 
mot en avvikling. Dermed ble det 
handel, og en brysom demontering 
kunne begynne. Vekta var nemlig 
hele 5400 kilo. 

Stødig under dreiing
Produsenten Mebor lager bare 35 
sager i året, i en rekke størrelser. 
Utgaven som Løten Bygdesag skaffet 
seg tar stokker på opptil 9 m lengde 
og en diameter på 115 cm. - Det 
helt spesielle er likevel at det ved 
siden av saga er en dreiebenk. Vi 
tenker oss å bruke den til å dreie 
takåser, sa Ivar Grøndahl, som like-
vel hadde med et par eksemplar 
av søyler å vise fram til årsmøtet. 
Dreiebenken tar samme lengde som 
saga, men maks diameter er 35 cm. 
Når dreiinga starter og stokken 
ikke er sentrisk, er vibrasjoner like-
vel ikke merkbart, mente Ivar og 
Leif Grøndahl. Etter deres erfaring 
er det også enkelt å stille tilbake til 
bandsag. 

Fra fagprogrammet 
på årsmøtet

JEVNT: Overgrovt grantømmer er 
rimelig i forhold til furu, og gir jevn 
trelast, erfarer Erland Rolstad. 

PROFIL: -Vi måtte tenke litt nytt. Å 
veksle mellom sag og dreiing går raskt, 
fortalte Ivar Grøndahl. Hittil er drei-
inga kjørt etter den profilen som prod-
usenten har lagt inn for søyler. 

Samling for riktige 
trelastvalg
Oplandske Spesialtre AS er 
et nystiftet selskap i Rands-
fjordregionen. 

Ti ulike foretak går inn i selskapet, 
og vil bestå av skogeiere, hånd-
verkere og sageiere. Blant de 
siste finner vi Lien Sag i Snert-
ingdal, Gjøvik og Lomsdal sag 
i Søndre Land.  
 Selskapet vil ha en salgsleder 
i deltidsstilling, mens andre støtte-
funksjoner vil leies inn. Lager og 
produksjon vil bli hos de enkelte 
foretakene. - Vi legger opp til å 
bli et mellomledd som står for 
kontakt med bygningsvernråd-
givere, fylkeskonservatorer, 
Riksantikvaren, arkitekter og 
rådgivende ingeniører. Kunder 
i restaureringsmarkedet er ofte 
svært avhengige av disse, sa 
Andreas Lomsdal fra Lomsdal sag. 
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Bra at våre medlemmer stiller 
opp for lokalpresse! Hallstein 
Risbakken i Engerdal har hatt 
besøk av lokalavisa. Fokuset 
på flis som produkt er vel i 
største laget i reportasjen, men 
slik kan det  bli med dags-
pressens rammer.
 
Kilde: www.ostlendingen.no/ 
Redigert av Per Øyvind Berg

Hallstein Risbakken (70) er en etter-
traktet mann i Engerdal om dagen. 
Etter konkurs ved Drevsjø Trelast 
er han eneste leverandør av sagflis, 
som bøndene og hesteeierne må ha 
for å holde husdyra rene. 

- Flisa forsvinner så fort vi klarer 
å produsere den. Sagflisbehold-
ningen i bingen minsker også på 
kveldstid, utenom åpningstidene. 
Men de fleste ringer på forhånd, og 
melder fra om at de har vært her 
og forsynt seg, smiler eier og driver 
av Risbakkensaga i Engerdalssetra, 
Hallstein Risbakken. 

Han har en ansatt på full tid i be-
driften i tillegg til seg selv. Avisa 
Østlendingen har vært i kontakt 
med mange bønder i Engerdal, og 
de fleste er bekymret for mangelen 
på sagflis i distriktet. De fleste jakter 
på flisa til Hallstein, mens andre 
bestiller sagflis fra Felleskjøpet 
presset i baller.
 - I Engerdal har det i alle gen-
erasjoner vært lett tilgang på sag-

flis. Vi er storforbrukere av flis til 
fjøsene våre. Blir det krise må jeg 
nok finne meg i å kjøre åtte mil til 
Trysil for å hente, sier en av bøndene. 
Men direktør i Moelven Trysil AS, 
Runar Pettersen, har ingen flis å 
selge, for bedriften har faste kunder 
på all flis. - Vi har merket trykket 
nordfra, men kan dessverre ikke 
hjelpe, sier Pettersen.

17

Sagbladet Rift om Risbakkens flis

TOMT: Bønder og hesteeiere i Engerdal soper flisbingen hos Hallstein Risbakken. 
(Foto Torill Kolbu /Østlendingen). 
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Annonser www.sag.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

Prøv oss når det gjelder
• Fuktmålere

• Rundkuttere, profilkuttere
• Rillestål, rundkutterstål

• Laserlys
• Strammeverktøy

• Binol smøre/renseolje
• Titac plaststifter, stiftemaskiner

• Barkriverstål
• Huggerkniver og barkriverstål

• Tømmerkritt
• Stempel, fargeruller m.m.

• Kjedekappsager

Dessuten nye og brukte maskiner 
for sagbruk og høvleri.

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf. 33 16 56 50
Fax. 33 16 56 60

e-post: info@fonhus.no
www.fonhus.no
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Omfang er like viktig 
som pris
Forsikringspakken vi har 
kommet fram til etter drøft-
ingene med Norsk Bygdesag-
forening dekker behovene 
bra. Men firmabil er lite akt-
uelt, fastslår Skogbrand. 

Skogbrand var invitert til årsmøtet 
for å dele sine erfaringer etter 
flere møter og en rekke besøk på 
medlemssagbruk. Etter drøye to 
måneders arbeid med informasjon, 
tilbud og avtaler kunne Kjetil Løge 
og Rune Teyler-Eriksen slå fast 
at forsikringspakka passer godt 
til småsagbrukene. - Et unntak er 
firmabil, vi har vel gjort bare en 
avtale for dette punktet. Gjennom 
samtalene med dere eiere har vi 
ellers sett et behov for å dekke 
ulykker for eiere og ulykker for det 
vi så langt kan kalle tilfeldig arbeids-
kraft. Det vil for eksempel si pers-
oner som er innom og tar en jobb 
med leieskur, sa Kjetil Løge. 
 Skogbrand samarbeider med 
Landbruksforsikring. Rune Teyler-
Eriksen fra dette selskapet fortalte 
at det har vært en del runder for 
å få reforsikret sine avtaler i andre 
selskap. - Sagbruk er lite populært 
i dette markedet, slo han fast. Er-
faringen som en rekke bygdesager 
har slitt med i mange år, ser altså 
ut til å være flyttet et trinn videre, 
til et diskusjonstema mellom 
forsikringsselskap. 

Vil øke kapasiteten
Avtaler er nå inngått i de fleste 
fylker. Etter en oppstart med møter 
i flere fylkeslag på seinhøsten, kom 
julestormen og snudde opp ned på 
en del prioriteringer for Skogbrand. 
Sett bort fra dette var det likevel 
en erfaring at det tar tid å prate 
seg gjennom de forhold som er 
aktuelle ved hvert enkelt sagbruk 
og få til en avtale. - Vi tror likevel 
at dette er riktig måte, ikke minst 
for å finne et riktig omfang på av-
talene. På sluttsummen kan det 
spare flere titusener av kroner. 
Ved seinere gjennomganger av 
avtalene vil dette gå mye raskere. 

 Sammenlikning-
ene med avtaler fra 
andre selskap viser 
at noen har gode 
priser, gjerne fordi 
sagbruket er defin-
ert inn under land-
bruksforsikring. 
I enkelte andre til-
feller er folk lurt, som 
når egenandeler er 
satt høyere enn 
bygningers verdi. 
Men vi gjør hele tida 
egne vurderinger av 
risiko, og priser våre 
tilbud etter det, sa 
Kjetil Løge. 

OPPSUMMERTE: Kjetil Løge, Skogbrand og Rune 
Teyler-Eriksen fra Landbruksforsikring har deltatt på 
møter i fylkeslag siden seinhøsten. Skogbrand vil øke 
kapasiteten til å besøke småsagbruk. 

Bygdesagene tatt inn 
i varmen
Mjøsen Skogeierforening 
presenterte det lokale skog-
bruket i midt- og nord-
delen av Gudbrandsdalen. 
Lang transport har gjort 
tømmeret herfra dyrt i 
frakt til store sagbruk og 
industri for massevirke. 

Etter perioder der bygdesagene 
har vært noe stemoderlig be-
handlet med tømmerforsyning 
fra skogeierforeningen, er en 
nå over i et nytt spor. - Spesielt 
for dette distriktet ser vi positive 
utslag av å ha omsetning til små-
sagbruk. Det er stort sett spesial-
tømmer de skjærer, og det skaper 

verdier både for dem og for skog-
eier. Vi er glad for hver kubikk-
meter vi får solgt. Aktiviteten er 
nå bedret mye med å kjøre furu-
massevirke til terminal på Otta, 
laste på jernbane og kjøre til 
Stora Ensos fabrikk i Karlstad, 
sa en optimistisk Ronny Hagen, 
prosjektleder i Mjøsen. 
 Skogandelslaget satte i fjor 
rekord i omsetning av tømmer, 
med et volum på 916 000 m3. 
I regionen har en også flere 
mellomstore sagbruk, som Fåvang 
sag, et grandominert sagbruk 
med 60 000 - 70 000 m3 tømmer-
forbruk, og det noe mindre Otta 
Sag med furu. I tillegg kommer 
Forestia Kvam og en rekke større 
biovarmesentraler for kommuner 
og industri som helt eller delvis 
bruker massevirkekvaliteter. 

• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad

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

Salg/service av tømmersagblader og verktøy
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Gårdssag tok kuas plass

Med tømmer fra egen skog 
driver Arne-Martin Aaserød 
Kolstad Sag og Høvleri. Ved 
siden av korndyrking skjærer 
og høvler han 200 kubikk-
meter tømmer til mange 
typer trelast. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg 

Sagbruket er en fortsettelse av tid-
ligere sag på gården. Men trebenk 
og saghus borte i skogkanten var 
ikke aktuelt å fortsette med da 
melkekvota på gården ble solgt i 
1999. Omleggingen tilsa en større 
satsing i nytt utstyr. 
 Første trinn ble å få på plass ny 
sag, og valget falt for Arne-Martin 
Aaserød på ei Kara Master sirkelsag. 
Den har vært i drift fra år 2000. 
Etter hvert har også høvel kommet 
på plass, og gjør at sagbruket kan 
møte de fleste henvendelsene på 
profilert trelast. 

Utstyr for å skjære aleine
- Ser en på grunnpris på saga, er 
den vel bare halvparten av totalprisen 
når ekstrautstyr er medregnet. Så 

det er klart at jeg har store inve-
steringer i forhold til det tømmer-
volumet jeg tar hånd om. Men jeg 
velger å satse på gården og drive 
den uten andre ansatte, noe som 
ville krevd mer arbeid med andre 
ting.  - I tillegg til eget tømmer, har 
jeg et kvantum på opptil 100 m3 
leieskjæring innom saga. Da ser jeg 
at det er god flyt i produksjonen 
om en har med folk som er litt vant 
med å håndtere materialer og hun. 
Men det er klart personavhengig, 
og jeg er nøye på at de skal holde 
seg vekk fra sag og benk. Det er 
likevel mye de kan bidra med.  Ek-
sakte tidsstudier av meg sjøl har 
jeg ikke, men jeg anslår at om lag 
halve jobben er andre steder enn 
ved selve saga. Tømmerinntaket 
mitt er lite, og jeg får vel ikke lagt 
inn mer enn 2-3 m3. Det holder 
egentlig greit, for trucken må uan-
sett i gang for å ta unna hun. Og 
så får en litt variasjon i arbeidet, 
sier Arne-Martin, som har merket 
at ryggen krever noen hensyn etter 
hvert. 

Tørrkløyver til utvendig panel
På Kolstad sag er det naturlig luft-

tørking som gjelder. Det har sine 
fordeler, mener Arne-Martin Aaserød: 
- I noen tilfeller har jeg kjøpt 2 toms 
plank til kløyving, og det har blitt 
mye vridde bord og sprekker. Jeg 
ser langt mindre av dette på plank 
fra egen skur. Vår egen plank og 
bord blir stablet med 5 mellomlegg 
over hverandre og jevne ender. 
Tørketida varierer selvsagt med 
været. Men spenninger og sprekker 
blir et langt mindre problem enn 
i trelastpakker fra store sagbruk 
som selges i byggevarebutikker. I 
pakker med fallende lengder blir 
også den lengste trelasta hengende 
fritt uten belastning. Dette gir mye 
vridd og buet last, sier Arne-Martin 
Aaserød. Slik han ser det, er frilufts-
tørking først og fremst et hinder 
for å levere golv. 

Brukt høvel og kløyvsag
Snart etter at saga var på plass i nytt 
saghus, og i god drift, fikk Arne- 
Martin Aaserød tak i en brukt 
Jonsereds Waco industrihøvel og 
ei engelsk bandsag. På bandsaga 
kløyver han all 2 toms plank til ut-
vendig kledning. Til tross for å være 
en kompakt maskin som ikke stikker 

EGEN RÅVARE: Tømmer fra egen skog er grunnlaget for sag og høvel hos Arne-
Martin Aaserød. Gårdssaga drives på tradisjonell sesongbasis, med utkjøring av 
tømmer på vinteren. Tømmerplassen, stabler med plank, og hus til sag og høvel 
ligger som en L rundt det opprinnelige gårdstunet. 

KUNDEKONTAKT: Å følge opp flest 
mulig så de får det de ønsker, er en 
grunntanke for Arne-Martin Aaserød. 
Bak høvelen ligger furu lagret innendørs 
for å unngå blåning. 
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Årsmøtemiddagen på Rudi-
låven ble en verdig og mor-
som feiring av bygdesagfor-
eningens 25 første år. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Rudilåven viste seg som et spennende 
og riktig lokale for jubileumsfeir-
ingen. Etter en kort spasertur fra 
buss i vinterkvelden var deltakerne 
framme i et typisk Gudbrandsdalstun 
med gamle tømmerbygninger. 
Men festlokalet er nytt, bygd opp 
i delvis gammel stil og med plass til 
å dekke opp for hele 370 gjester til 
bords. Bygdesagforeningen greide 
seg med mindre lokale, men fikk 
bruke storsalen til en beinstrekk 
mellom middag og dessert. 
 Innehaver Øystein Rudi driver 
gården med fokus på serverings-
stedet. I løpet av kvelden fortalte 
han litt om dette og sin karriere 
som spillemann, og spilte to slåtter. 

Godt oppmøte fra 
tidligere ledere
Jostein Ljones presenterte 
alle ledere og styrer som har 
virket gjennom Norsk siden 
starten i 1987. Av de tid-
ligere ledere var Åsmund 
Haugnes, Petter Berg, Knut 
Lilleberre og Olaf Arnegård 
ikke til stede under feir-
ingen. De andre (som det 
går fram av foto) hadde ordet 
under middagen. De ga inn-
blikk i oppgavene de hadde 
stått overfor, og det var nok 
av både kvist og tennar, i 
overført betydning, å bryne 
seg på. Her manglet det 
heller ikke på humoristiske 
anekdoter. 
 Både avtroppende 
leder Jostein Ljones og flere 
av de tidligere lederne trakk fram 
innsatsen fra daglig leder Inger-
Marie Svingeset, som ble hedret 
med stående applaus. Også Leif 

Grøndahls innsats i rollen som 
rådgiver for en rekke medlemsbed-
rifter ble kvittert med blomster og 
gode ord. 

LEDERE: Fra venstre Ola Sveine, Per Michael 
Thøring, Torbjørn Stavset, Samson Hjortland og 
Johan Skammelsrud, har i tur og orden ledet 
Norsk Bygdesagforening. Jostein Ljones ledet 
jubileumskvelden, og ble takket av som leder 
etter tre år av nestleder Geir Håvar Ingdal. 

Sagbladet Flott feiring av 25-års jubileum
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Medlemsbedriften

langt ned i golvet, tar den breie 
materialer. Jevnhet og snittflater 
er også svært bra, og gir et godt 
utgangspunkt for å levere klednings-
bord. - Jeg legger an på å levere 
utvendig kledning som har margsida 
ut og ellers er strengt sortert. Det 
vil si rette bord, med lite svartkvist, 
stor fersk kvist, sprekker og andre 
feil. Ferdig levert skal kledningen 
gå rett på vegg uten ekstra sortering 
fra snekkerne. Tørrkløyving gir for-
delen av å få fram nye fine sider på 
trelasta etter tørking i friluft. Dette 
gir et bra inntrykk for kunden, og 
en unngår skjolder når veggen blir 
grunnet eller beiset, sier han. 

Små oppdrag kan bli større
En tykkelseshøvel hører også med 
i utstyret. Den bruker han stort sett 
til å justere villmarkspanel. Små-
oppdrag med å høvle benkeplater 
eller materialer til krakker er det 
også noen av. - Jeg har som utgangs-
punkt å hjelpe kundene med det 
de vil. Får de løsninger på en ting, 
kommer de ofte tilbake med større 
oppdrag på noe annet seinere. Men 
det er riktig å si nei til enkelte fore-
spørsler, ikke minst fra de som bare 
er ute for å sjekke pris. Jeg har høvlet 
lister til en som bare trengte et par 
løpemeter. Men han la på noen 
meter for å ha ekstra lager. Slike 
bestillinger blir dyre når stål skal 
slipes, sier Arne-Martin Aaserød.   
 Foruten kledning, innvendige 
paneler og listverk leverer han også 
grove dimensjoner etter ønska mål, 
enten med skurflate rett fra sag 
eller justert. 

Høvling er en styrke
- Høvling av kledning og panel gir 
merverdi, opptil 3 kr mer pr lm i 
noen tilfeller. Å drive i liten måle-
stokk kan også ha sine fordeler, 
og slo godt ut ved en leveranse 
av høvla kledning sist år. Kunden 
ville bytte kledning på et hus i 
sveitserstil. Fylkeskonservatoren 
krevde høvlet framside og dobbelt-
staff. En stor produsent hadde 
nesten dette på lager, men den var 
ikke glatt på framsida. For meg var 
det enkelt å legge om drifta og 
høvle dette på kort tid. Leveransen 

var ca 1700 lm, og i tillegg ga det 
full betaling for å slipe stål. - Både 
for høvellast som dette, og for annen 
utvendig kledning, er jeg er sikker 
på at kvaliteten blir bedre med det 
sorteringsarbeidet jeg legger inn. 
Og så er vel spørsmålet om vi er 
flinke nok til å ta oss betalt for den 
ekstra kvaliteten vi kan tilby, sier 
Arne-Martin Aaserød. - Jeg prøver 
å lage meg prislister som er ferdig 
prutet. Det vil si et nivå som tilsvarer, 
eller er noe over det byggmestere 
må betale i kjedene. De oppnår jo 
ganske mye av faste rabatter. Med 
lister ferdige slipper jeg å regne på 
anbud hele tida. 

Trend å male – opptur for gran!
- Det er en trend å male innvendig 
panel. For malingas del er gran 
enklere, fordi en slipper å bruke 
kvistlakk. Men i høvling er det mye 
enklere å få pen overflate på furu. 
Det virker som de store byggevare-
kjedene har mindre utvalg av gran. 
Dette kan være noe vi bygdesag-
eiere må passe på, mener Arne-
Martin Aaserød.  
 For egen del har han størst uttak 
av gran i skogen. Gården har 2 400 
dekar skog. Av dette er mye med 
bra bonitet for gran, som dessverre 

er utsatt for råte. På om lag halve 
arealet er det derimot skrinnlendt 
furumark. Dette gir en del tømmer 
for å skjære villmarkspanel og annen 
trelast som krever furu. 

Tendens til å spare
- For utvendig kledning ser jeg at 
erfarne byggmestere foretrekker 
22 mm tjukkelse. Andre kjøper like 
gjerne tynnere kledning, kanskje 
19 mm, som prismessig blir billigere. 
Mye av det samme ser en for inn-
vendig panel, som tilbys i tynnere 
dimensjon enn før. Dette handler 
selvsagt om at store industrisagbruk 
presser enda ei lengde ut av samme 
stokken, og kan tjene på det for 
store kvanta. Men noe av kvaliteten 
ligger i at treverk er tjukt nok. Skal 
en henge opp bilder på veggen 
i stua, må stiften ha nok til feste 
i. For egen del går jeg ikke under 
15 mm. Generelt blir treverk mer 
utsatt for å sprekke opp, flise seg, 
eller at kvist slås ut i tynne dimen-
sjoner, mener Arne-Martin Aaserød. 

Ekstra lengde, ekstra pris
Noe grantømmer i lengder på over 
6 meter, skjærer han i 2 toms tjukk-
else. Da har han seinere et godt 

INNTAK: På grunn av litt lite plass, ble det bare bygd ei rampe for innlasting av 
tømmer, ikke noen kjerrat. Men det holder når en skjærer aleine, mener Arne-
Martin Aaserød. 
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Gårdssag tok kuas plass

utgangspunkt for å kløyve til vind-
skibord. - I lengder over standard 
får jeg også en bra merpris. Men 
det skiller litt på hvor gode hogst-
maskinførerne er til å plukke ut 
stokker til det. Det hjelper lite om 
lengda holder, hvis bordet vrir seg 
skikkelig etter kløyving. 
 Det ringer et par ganger under 
besøket på Kolstad. Første gang er 
det en tidligere kunde med spesielle 
prosjekter innen restaurering som 
har spørsmål om malmfuru til kled-
ning. - Han hadde fått meg anbefalt 
av to arkitekter og en konservator, 
så det er jo bra anerkjennelse. Men 
om jeg har nok malmfuru til kled-
ningen han ønsket denne gangen 
er jeg usikker på. Den siste som 
ringte skulle ha en eikekjøl til båt. 
Han fikk jeg sendt videre, sier Arne-
Martin Aaserød. 

Lokalforening 
- I Østfold Bygdesagforening har vi 
et nettverk for å dekke opp spesielle 
etterspørsler. Johan Skammelsrud 
er kontaktmann, og jeg har videre-

sendt noen kunder til han. Men 
igjen er det en avveining, for kunden 
blir lei av å bli sendt rundt til flere. 
Noen ringer for å få skjært helt 
spesielt store stokker. De er veldig 
bevisste på å få store bordplater, 
benker eller annet ut av trær som 
er helt spesielle for dem, og villige 
til å betale godt. Vi har heldigvis 
ei sag i Østfold som tar seg av dette 
også, forteller Arne-Martin Aaserød. 
 Han er svært klar på det positive 
utbyttet av å være med i Bygdesag-
foreningen. Han har deltatt på en 
rekke kurs og en del årsmøter i 
Norsk Bygdesagforening. - Disse års-
møtene, med faglige besøk, har ei 
trivelig ramme, der kan en få mange 
tips og drøfte faglige ting en står 
oppe i. De er noe helt annet enn 
årsmøter for meieri eller felleskjøp, 
sier han. 

Liv laga for småsager? 
Arne-Martin Aaserød gjør seg noen 
tanker etter å ha drevet sag i noen 
år. - Det er en stadig utfordring, og 
mange av oss har mye arbeid og 

faste kostnader før en kan regne 
inntekter og en lønn. Sentralt sier 
Norsk Bygdesagforening at det er 
spesialiteter og ikke standard tre-
last vi skal tilby og tjene på. Det kan 
være greit i noen distrikter. Men 
ser en på Østfoldsagene, så er ikke 
det så enkelt. Her er ikke noe hytte-
marked som tar lafteplank eller 
mye villmarkspanel. Hyttene med 
betalingsvillige eiere ligger ved 
sjøen, og der passer stilen mer til 
standard standard trelast og panel. 
 For egen del ser jeg standard 
trelast som en måte å få solgt alt 
som er skurbart, det virker tross alt 
mye inn på økonomien for saga. 
Men det er klart det er enorm kon-
kurranse på slik trelast når tømmer 
kan fraktes ut av fylket og tilbake 
som ferdig vare, og likevel være 
konkurransedyktig på våre priser 
med tømmer fra egen skog, sier han.  
- Uten noe særlig å hente på fritids-
boliger er jeg i tvil om det for så vidt 
eksklusive markedet til restaurer-
inger er stort nok. Vi er tross alt flere 
som høvler i Østfold sier han. 
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Annonse www.sag.no

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

Stridsbergs Norge AS
Tlf: 62 58 53 33. Fax: 62 57 30 17
www.stridsberg.no

Benytt vårt slipeverksted
hvor vi har en moderne

maskinpark både for
båndsagblad og
sirkelsagblad.

Vi har egen
servicebil som

bringer og
henter sagblader

for våre kunder
fra Lillesand i sør til

Steinkjer i nord.

«Sammen er vi skarpest»

Vi kan verktøy og service!
Kvarnstrands og Stridsbergs er nå under samme tak.
Med fokus på fremtiden står vi sammen om å tilby våre kunder et
komplett verktøyprogram fra ledende produsenter. Og på vår service-
stasjon tilbyr vi fullservice av alt verktøy for sagbruk og høvlerier,
samt for tre, aluminium og metallbearbeiding.

� Båndsagblad
� Sirkelsagblad
� Diamant-verktøy
� Høvel- og fresverktøy
� Hugg- og reduserkniver
� Personlige tekniske besøk
� Optimalisering og opplæring
� Service og sliping

av alt verktøy

Ta kontakt med oss på
Kvarnstrands eller Stridsbergs
i dag, og se hva vi kan gjøre
for deg og din bedrift
i fremtiden.
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