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Frå redaktørkrakken

Sagbladet
For første gong fekk eg no eit snev
av å føle at eg er redaktør. Sagbladet
blir no produsert i all hovudsak av
Per Øyvind medan eg har meir det
overordna og godkjennande ansvaret. Samarbeidet fungerer så
langt godt og eg føler at vi no
brukar så mykje ressursar på bladet
som dette fagbladet fortener. Det
å kunne bruke tid på meir undersøkjande verksemd, diskusjonar
og gripe fatt i nye saker er veldig
viktig for utviklinga av foreininga
og for nytten medlemmane har
av medlemsskapet. Vi tek gjerne
imot tilbakemeldingar frå dykk
som les bladet enten det no er ris
eller ros. Vi treng meir innspel frå
medlemmane om ting de er opptekne av. Som sagt har vi no meir
ressursar så det er viktig at vi prioriterer rett ut frå dykkar behov.
Prioriteringar og utvikling har og
vore tema når vi no er i gang med
å utarbeide strategisk plan for

2012-2017 for Norsk Bygdesagforening. Dette blir eit viktig arbeid
som vi kjem til å bruke både tid
og krefter på skal bli så bra som
muleg. Vi har eit godt utgangspunkt
i den tidlegare planen, men det er
viktig at vi no tenkjer nytt også.
Planen skal gjelde for næringa og
det er viktig at vi også her får innspel frå medlemmane. Vi kjem til
å sende ut eit ”høyringsforslag”
før jul og vi håpar å ha planen klar
til årsmøtet neste år. Passar bra og
ha klare strategiar å presentere på
eit 25-års jubileum.
Gjennom arbeidet med strategisk
plan ser vi at det manglar mykje
dokumentasjon frå bransjen vår.
Gamle tal gjer det vanskeleg å
setje mål på næringa vår. Kor mange
bygdesager eksisterer i dag i Noregs
land? Kor mykje skjær vi i snitt pr.
sagbruk? Kor mykje vidareforedling
skjer? Korleis marknadsfører vi oss?
Kva skjer av produktutvikling? Kor

mykje samarbeid mellom sagbruka
og med andre i verdikjeda finns?
Eg meinar det har skjedd ei enorm
utvikling dei siste åra. Mange små
sagbruk har blitt lagt ned medan
mange har satsa friskt og driv som
profesjonelle trelastleverandørar,
med større grad av vidareforedling
og med meir samarbeid med andre.
Eg kan ikkje dokumentere dette
og mangel på dokumentasjon er
eit problem når vi skal argumentere
for bransjen vår overfor både
samarbeidspartnarar og offentlege
instansar. Håpar dokumentasjonen
vil kome gjennom vårt arbeid med
strategisk plan.
Så til sommarens gode bodskap.
Vi har forsikringsavtala med
Skogbrand på plass. Dette sikrar
våre medlemmar minimum 10%
rabatt på forsikring!
God sommar!
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Sommaren er omsider komen her
i Hordaland, så tida går for det
meste til å lage ”traktoregg” innimellom regnbygene. Tida i traktoren
blir blant anna brukt til å gjere
seg tankar om framtida til Norsk
Bygdesagforeining som er ein viktig
organisasjon for oss som driv sagbruk i småskala. Vi les om dei store
voluma av skog som er klar til hausting langs heile kysten vår og om
aukande aktivitet både i skogindustrien og i byggebransjen. I tillegg har miljø og klima blitt tunge
salgsargument innan trelastmarknaden. Det er vel få som kan ha
betre ”klimarekneskap” på sine
produkt enn våre kortreiste grove
tømmerstokkar? Så kjem vi til spørsmålet om kvifor vi ikkje er endå

fleire og kvifor vi ikkje er større
enn det vi er i dag? Vi veit at etterspørselen er stor blant anna på
spesialprodukt og på restaureringsvirke. Vi veit og at fleire arkitektar
er interessert i spesialprodukt som
kjem frå våre bedrifter. Min konklusjon er at vi ikkje er gode nok på
marknadsarbeid og vi må arbeide
hardt framover på marknadssida
for å gjere oss kjent samtidig som
vi må stette dei krav som aktuelle
kundar set til blant anna dokumentasjon. Samtidig må vi gjere vår
bransje så spennande at ungdomen
vil ta over bygdesagene etter kvart
som vi i denne generasjon vil pensjonere oss. Vi har dei siste åra
registrert ei god utvikling blant
bygdesagene og mange er i dag

www.sag.no

svært profesjonelle. Vi skulle likevel ønskje at endå fleire satsa endå
friskare og med større grad av
produktutvikling. Korleis desse
viktige arbeidsoppgåver skal løysast
blir interessant å diskutere i vår
nye strategiske plan som no er
under arbeid. Oppmodar med
dette alle våre medlemmar om
å bruke mist ein halv time til å
tenkje på Norsk Bygdesagforening
og vår framtid i ferien. Skriv det
ned og send ditt innspel til foreininga.
Ha ein spekulativ sommar.
Helsing Jostein
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Organisasjonsnytt
Forsikringsavtalen er klar!

Tilbodet om forsikring er no klart
og vi bed medlemmane om å ta
kontakt med Skogbrand om denne
ordninga. Sjå informasjon frå Skogbrand lenger ned på sida. 10% rabatt for våre medlemmar er verd
å ta med seg. Ytterlegare rabatt for
godt HMS arbeid vil bli gitt. Foreininga vil ha tilbakemelding på erfaringane som de medlemmar gjer i
forhold til avtalen og bed dykk ta
kontakt. Justeringar kan vere aktuelt
om de ikkje er nøgde med den gjeldande avtalen. Vi gledar oss til å få
dette ”opp å gå” og no er det på
mange måtar opp til medlemmane.

Kurs

Vi har enno ikkje endeleg datofesta
kurs til hausten, men oppmodar
alle medlemmane om å følgje med
på nettsida vår www.sag.no. Ny
kurskalendar vil bli med i neste
medlemsblad. Ta kontakt om det
er spesielle kurs du ønskjer, slik at
vi får planlegge vår aktivitet. Vår
hovudarbeidsoppgåve er å lage så
gode og innhaldsrike kurs som mogleg og vi skal i samarbeid med fylkeslag og andre få på plass dei kursa
det er etterspørsel etter. Vi håpar

å kunne arrangere 10 kurs pr. år
både i 2011 og 2012. Vi har bede
Innovasjon Norge om støtte og
søknad er enno under handsaming,
men vi håpar sjølvsagt at vi også i
tida framover kan arrangere rimelige kurs for medlemmane våre.

arbeider med planen fram til vi har
klart eit utkast som vil bli arbeidd
med vidare av gruppa og i organisasjonen vår. Medlemmane vil verte
oppdatert på arbeidet framover.
Norsk Bygdesagforening tek arbeidet med strategiplanen for heile
småsagbransjen.

Strategisk Plan

Arbeidet med ny strategisk plan er
i gang og måndag 30. mai hadde vi
det første arbeidsmøte. Styret og
dagleg leiar i lag med 3 ressurspersonar var samla for å sjå på bygdesagbransjen positive og negative
sider og sjå på utviklingspotensiale
for bransjen. Dei 3 ressurspersonane
som er med i arbeidet er: Anna
Ceselie Brustad Moe frå Allskog,
Kjetil Løge frå Skogbrand og Gunnar
Høygilt som var prosjektansvarleg
for vår førre strategiske plan og
som er styreleder for fleire sportskjeder på Sørlandet. Møtet var
konstruktivt og spennande. At vi har
på plass fleire interesserte personar
som arbeider utanfor vår bransje til
å sjå på korleis vi arbeider og kome
med forslag til utviklinga framover
er gull verdt. Vi fekk mange gode
innspel frå deltakarane og arbeidet
vil fortsetje ved at vi administrativt

Forsikring av bygdesager – klart
for kjøp!
Etter en tid med opplæring og
testing av systemene skal alt nå
være klart for salg av ny sagbruksforsikring Skogbrand er derfor
interessert i å komme i kontakt med
sagbrukseiere som ønsker tilbud
på forsikring. Vi kan da få testet
at systemene fungerer i praktisk
bruk og at prisene er så konkurransedyktige som vi håper. Det kan
også være aktuelt med befaringer
i en startperiode for få erfaring og
sikre at sagbruksforsikringen er
i samsvar med varierende behov.

Det ble orientert om den nye forsikringen på årsmøtet til Bygdesagforeningen i februar og i Sagbladet
nr 1. Den nye sagbruksforsikringen
vil selges som en ”pakke” bestående
av følgende delprodukter:
• Næringsbygg
• Eiendeler
• Driftstap
• Ansvar
• Arbeidsmaskin
• Firmabil
• Yrkesskade
Medlemmer av Norsk Bygdesagforening vil få 10% rabatt på gjeldende priser. Vi ønsker også å utvikle et HMS-konsept som skal gi
grunnlag for ytterligere rabatt på
sikt.
En brosjyre med informasjon om
sagbruksforsikringen vil sendes
medlemmer av foreningen etter
sommeren.

INNSPILL: Styret hadde med seg Anna Ceselie Brustad Moe, Allskog, Kjetil Løge,
Skogbrand og Gunnar Høygildt, i det første møtet med strategiplanen.
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Ta kontakt med Kjetil Løge
i Skogbrand på telefon 23 35 65 00/
951 42 662 for spørsmål om forsikringen eller ved ønske om tilbud.
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Organisasjonsnytt
Nye skatteregler kan
slå ut for bygdesager
Innføring av eiendomsskatt
i stadig flere kommuner, gjør
det aktuelt å følge med på
hvordan dette slår ut for hver
enkelt sag. Takst og verdisetting virker inn, og hvordan
saga er registrert som foretak.
Tekst: Per Øyvind Berg
Etter endring av eiendomsskatteloven i 2007 kan alle kommuner
skrive ut slik skatt for hele kommunen, ikke bare for “bymessige
strøk”, som det het seg før dette.
Men endringen i 2007 gjorde likevel
unntak for eiendommer drevet som
jord- og skogbruk.
I Rogaland har bygdesagforeningens
fylkeskontakt Svein Kjetil Rønnevik
fått flere henvendelser fra medlemmer som reagerer på at gårdssaga blir gjenstand for eiendomsskatt. Flere kommuner har varslet
takst av bygninger og anlegg på
saga. Sven Kjetil Rønnevik fulgte
i mars opp dette med en henvendelse
til Finansdepartementet (FD), der
han ber departementet avklare om
ei lita bygdesag som er en del av
gårdsdrift, kan bli skattlagt som
“verk og bruk”.
Så langt en kan se hittil, er det
denne siste gruppa av skatteobjekter
som flere Rogalandskommuner
trekker gårdssagene inn i. Svein
Kjetil Rønnevik viser til hva denne
gruppa ellers omfatter, og mener
det blir helt feil å skattlegge gårdssager organisert og regnskapsført
som del av landbruk, på samme måte.
Bygdesagforeningen var i kontakt
med saksbehandler i FD i midten
av juni. Vi fikk opplyst at departementet for tida blir bedt om uttalelser i en rekke forhold knyttet
til eiendomsskatt, og at henvendelsen
fra Rogaland neppe blir besvart før
sommeren.

Regnskapsmessige grenser

Norges Bonde og Småbrukarlag

Illustrasjonsfoto, Inger-Marie Svingeset.

informerer om noen liknende forhold i Bonde og Småbrukar nr. 5.
Boligdelen av våningshus på gård
kan legges inn i skattegrunnlaget
for eiendomsskatt. Verdiberegningen
skal ta hensyn til at våningshus ikke
kan selges fritt som andre bolighus,
og at verdien skal settes lavere.
Også seterhus og utleiehytter har
vært gjenstand for diskusjon, avhengig av om seterhus faktisk brukes
i gårdsdrift, eller er til fritidsbruk.
For utleiehytter er det ført en variert praksis avhengig av kommune.
NBS rådgiver peker på at det skal
registres som annen virksomhet
hvis det drives med mer enn 5
hytter, og at det kan være naturlig
å bruke samme grense for eiendomsskatt.

Takst av sag og utstyr

For bygdesager registrert som egne
virksomheter, gjelder eiendomsskatt.
Her blir det takstresultatet som
avgjør hvor stor eiendomsskatten
blir. En annen av våre fylkeskontakter
har erfart at verdsettingene av
sagbruk og utstyr kan variere mye
fra en kommune til en annen. Mye
tyder på at eiere av småsagbruk
har stor grunn til å følge med på
hvordan kommunen ser på sager

www.sag.no

drevet som en del av gårdsbruk, og
hvordan taksering av sager drevet
i egne foretak blir verdsatt. Helt
generelt kan en slå fast at bygdesagene er nokså få i antall uansett.
Dermed blir grunnlaget for sammenlikninger mindre og vanskeligere.
Takstpersoners innsikt i sagbruk
vil selvsagt også virke inn. Mange
bygdesager driver spesialisert og
har utstyr tilpasset dette. Dette
virker igjen inn på hvor lett det kan
selges, og har etter vår mening en
del til felles med verdsetting av
våningshus kontra andre boliger.

Vi ønsker innspill

Norsk Bygdesagforening har i det
siste sett noe på forholdene rundt
eiendomsskatt. Styret hadde dette
på dagsorden i siste styremøte. Vi
er dessverre kjent med tilfeller av
at dette har tæret hardt på økonomien for enkelte. Det er ønskelig å
få bedre oversikt på hvordan dette
håndteres, og vi ber derfor om at
medlemmer som har erfaringer i
forhold til eiendomsskatt og takst/
verdisetting tar kontakt med oss.
Det kan skje til Per Øyvind Berg
eller Inger Marie Svingeset. Bruk
kontaktinformasjonen foran i bladet.
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Medlemsbedriften
Fra å ha startet med sagdrift
på deltid, sikter Årkvisla sag
mot helårs arbeid for minst
en av de to eierne. Nytt bygg
for høvel, og hjemmeside for
å informere er to av grepene
for å få flere oppdrag.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Drammen og nabokommunen Lier,
der Årkvisla sag ligger, har så mange
byggevare- og trelastutsalg at det
skulle stoppe de fleste fra å satse
på småsagbruk. Konkurransen om
å levere trelast burde være tøff nok.
Men Christoffer Knudsen og Roger
Gjøslien velger å bygge ut sagbruket
etter tre års drift med det som da
var nykjøpt Karasag. Eierne har
oppsummert gode tilbakemeldinger,

Bygger ut i pressområde
hva de har av sagutstyr og kontaktnett til andre bransjer. Villmarkspanel
er et av flere positive stikkord i
oppsummeringen. - Vanlige trelastutsalg skaffer ikke dette. Selv om
Lier ikke er noen hyttekommune,
i hvert fall ikke for nybygging, har
vi flere leveringer bak oss til skogsog fjellhytter andre steder i fylket.
Og vi ser at får vi først avtale om å
levere dette, så får vi ofte leveransen til reisverk også. Dessuten selger
vi ikke villmarkspanel bare til hytter.
Kombinert med torvtak blir det en
fin kombinasjon også til boliger.
Etter å ha levert til et hus, fikk vi
snart to til fra samme boligområde,
sier Christoffer Knudsen.
- Hva slags bredder skjærer dere
panelen i?
- Vanligvis ca 30 cm for underligger,
og overliggere stort sett i bredder

fra 35-45 cm. Vi kan skjære større,
men det blir fort mye kuv og
sprekker. Det teller en del å få ut
bord i bredder som står i stil til
vegghøyde og lengde på vegg, sier
han.

Kontaktnett gir fordeler
Selv har han til nylig arbeidet for
en større entreprenør. Dette har
gitt mulighet til å kjøpe en del virke
fra tomtefelt for boliger eller industri. Der blir tømmeret nokså ensidig vurdert og verdsatt ut i fra at
det er i veien, og skal vekk. Alt er
ikke egnet for sag og trelast, men
siden vedproduksjon også er med
i virksomheten, finner de dårligste
stokkene veien til vedmaskinen.
Trefellingsfirmaer er en annen
nyttig bransje for å få tilgang på
virke. Christoffer blir i blant spurt
om å stille med gravemaskin og
tømmerklo for å sikre fellinger på
private tomter og hager.
- Da blir det ofte snakk om hva en
kan gjøre med tømmeret, og vi
foreslår å skjære plank og trelast.
Av stor eik eller furu kan det ofte
bli noe helt spesielt. Slår den tanken
rot, er det ofte stor vilje til å gjennomføre og betale det hele, sier
Christoffer.

Stor fare for stein og stål
Virket fra utbyggingsområder og
hager har ulemper som er velkjent
og alvorlig for sageiere: – Tømmeret
har ofte kramper, spiker og annet
metall innvokst i veden. Jeg skar
en furustokk med en solid jernbit
vokst inn i midten en gang. Etter
den smellen kjøpte vi oss en metallsøker.

HUS FOR HØVEL: En ny bygning for høvel er på plass denne sommeren. Andre
etasje har også god plass til kontor og et rom for tredreieutstyr.
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I verste fall blir hele bladet ødelagt,
en kostnad på kanskje 12 000 kroner.
Enten det gjelder eget tømmer
eller leiesaging har det blitt rutine
å spørre kundene om det kan det
være noe spiker eller annet i stokkene? Når de svarer nei, så svarer
jeg at “det er bra, det, for ellers
koster det 12 000”. Og da blir de
fort flakkende i blikket, og tenker
nøyere etter, flirer Christoffer.
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Medlemsbedriften
Stein er en annen styggedom i
tømmer fra anleggsområdene. - Den
er lettere å avsløre, mener Christoffer.
– Som regel sitter den i endeveden
og kan kappes av. Avkapp går videre i vedproduksjon.

Ønsker mer leieskur

– Hittil har vi fått nokså små tømmerpartier til leiesaging, de fleste fra
10 - 20 m3. Finner vi metall og stein
i dette, slår det fort ut på materialmengden som kunden sitter igjen
med. Da har vi valgt å løse det med
å bytte inn en stokk eller to av eget
tømmer. Vi prioriterer sterkt å få
vekk metall eller stein, sier han.
Interessen fra skogeiere i nærområdet var merkbart større da prisene
på sagtømmer var lave under finanskrisen. Sageierne har tro på flere
oppdrag med leieskur når de i løpet
av sommeren kan tilby høvling i
tillegg. – Skurutbyttet overrasker
positivt for mange som kommer
med tømmer til leieskur. Tilbakemeldingene på det vi har levert av
materialer er god, også fra

EFFEKTIV: Med automatisk bakgutt gjør det greit å skjære aleine.

www.sag.no
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Medlemsbedriften
snekkere som tar kontakt med oss.
Dimensjon og overflate står seg godt
mot mye av det som tilbys av justert
trelast, sier Christoffer.

Traktordreven Karasag

Vi satser og utvider med en forholdsvis liten risiko. Deler av utstyret, som
graveren med tømmerklo, brukes
i andre oppdrag og gjør samtidig
god nytte her. Med pallegaflene på,
er traktoren som driver saga også
effektiv å laste tømmer med. En
traktor er lettere å selge enn en
hjullaster, og vi unngår å binde oss
til store kostnader med å få linjenett og trafo oppgradert. Høvelen
fra Logosol er ikke av de dyreste,
og bør passe godt til mengden vi
skal håndtere.
Vi har vurdert å skaffe båndsag for
å ta hånd om store stokker, men

Bygger ut i pressområde
for leiesaging har vi hittil sendt
dette videre til andre. Tørking i
friluft har gått greit så langt, men
vi ser at tørke kan bli aktuelt på
sikt, sier Christoffer.
Verken Christoffer eller Roger driver
landbruk, men har noe eget skogareal. I tillegg kan de etter avtale
hogge mindre tømmerkvantum i et
par naboskoger til saga for å dekke
opp bestillinger på materialer.
Roger driver verksted med spesialitet på feilsøking av klimaanlegg
og air-condition, og noe salg av
dekk og omlegging. Han har dessuten fagbrev som verktøymaker og
sliper, noe som kommer godt med
i drift av saga.

Muligheter med hjemmeside

Forventningene til sagdrifta er å
kunne øke virksomheten fra 400

– 500 m3 årlig, til et nivå som kan gi
helårs arbeid for minst en av sageierne. – For å nå dette trenger vi
ei hjemmeside, vi må bli mer synlige.
Mange søker all informasjon på
nettet, og sender forespørsler på
e-post. Å bruke telefon faller mer
og mer ut for mange, mener
Christoffer.
Under mitt besøk røper han flere
ganger glede ved å få noe fint ut
av tømmer og tre. Han gir også noen
eksempler på at dette kan være
smittsomt: – Via trefellingsfirmaet
og oppdrag i de rette villaområdene
i Oslo, Asker eller Bærum, har vi
blitt bedt med på innvielsesfester.
Men utpå kvelden, når naboene
reiser seg og holder tale for de nye
utemøblene, er det på tide å ta
veien hjemover, sier Christoffer.

FLEKSIBELT: Saghus og bygning til høvel er satt opp av eget virke. Traktor og gravemaskin med tømmerklo kan brukes
til mer enn å drive sag og laste tømmer og virke. Flisa går via avsug rett i tilhenger, og videre til blant annet hesteeiere
i området.
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Samstemt i Oslo

Med Oslo som åsted ble det
enighet om å forhandle videre
om avtaler for et felles europeisk rammeverk for skogbruk
under ministerkonferansen
i første del av juni. Mest
tvilende til det hele var likevel Lars Peder Brekks kollega
fra Sverige.
Tekst: Per Øyvind Berg
De 46 deltakerlandene på Forest
Europe i Oslo ble enige om å forhandle om et forpliktende rammeverk for skogpolitikken. – Et gjennombrudd, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Det ble
konklusjonen på den formelle delen
av Forest Europe-konferansen. Statsråd Brekk sluttet seg til avtalen
sammen med sine europeiske
kolleger, og kalte det et historisk
gjennombrudd for europeisk skogpolitikk: – Nå er vi enige om å starte
forhandlinger om en avtale om
bærekraftig forvaltning av Europas
skoger. Bare det å bli enige om forhandlinger er et betydelig fremskritt.
Innen internasjonal skogpolitikk
snakker vi om et historisk gjennombrudd.
Skogene må drives på en måte som
vektlegger både økonomi, økologi
og klima. – Det er den beste måten
å sikre økonomisk utvikling i skogbruket på. Samtidig tar vi vare på
skogene for de kommende generasjoner. En europeisk skogavtale vil
styrke denne gode utviklingen.

FORNØYDE: Friske smil og klart kildevann under ministerkonferansen i Oslo. Norge,
og landbruksminister Lars Peder Brekk har hatt ledervervet i Forest Europe gjennom fire år. Nå er det Spania, ved miljø – og landsbygdminister Rosa Aguilar Rivero,
som overtar. Kanskje det blir andre dråper i muggene. Foto: Torbjörn Esping, ATL.

Sterk tvil fra Sverige

Land etter land, minister etter statssekretær, redegjorde i vakre ordelag
om sine egne framskritt for bærekraftig skogbruk, og stilte seg bak
en europeisk skogsavtale. Men da
en kom til S, S som i Sverige, la Eskil
Erlandsson sordin på feststemningen
under Forest Europes minister
konferens. – I dypet av mitt hjerte
tror jeg IKKE på et nytt felles lovverk
for Europas skoger. Rett og slett fordi
en størrelse ikke passer alle. Vi må
innse de klimamessige forskjellene
og sosialøkonomiske forhold i våre
respektive land, sa han.

Har satt vilkår

Sverige var motstander til i det hele
tatt å starte forhandlingene om en
juridisk bindende avtale, men gikk
i siste runde med på å delta med

www.sag.no

forbehold om å kunne hoppe av
om avtalen truer Sveriges selvbestemmelsesrett. I stedet vil
Sverige fortsette på den frivilliga
linjen med avtaler for bærekraftig
skogbruk.
En del av de videre avtalene blir
å fastsette den fulle samfunnsmessige verdien av skogsnaturen.
Men politikere ville ikke love at
skogeierne skal få betalt for skogens
sosiale, miljø og klimaverdier.
Heller ikke den den nye lederen av
ministerrådet, Rosa Aguliar Rivero
hadde noe tydelig svar. – Det er
synd at vi stiller økologi og økonomi,
vern og produksjon opp mot hverandre. Nå er det på tide å snakke
om en felles grønn økonomi, sa hun.
Kilder: www.skog.no / www.atl.se.
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– Blant arkitekter har treet
styrket sin rolle som materiale
de siste årene. Selv om brannforskriftene for offentlige
bygninger er strenge, teller
de positive miljøaspektene
mye, sier Anne Cathrine Aga
i Porsgrunn.
Tekst: Per Øyvind Berg
Aga arkitekter i Porsgrunn i Telemark
har det siste året fått to prosjekter
gjennomført med bruk av malmfuru
til utvendig kledning. Leveransen
av slik kledning har kommet fra
Materialbanken AS, en medlemsbedrift som ble omtalt i sammenheng
med Bygdesagforeningens årsmøte på Røros.
I det lille arkitektfirmaet er det
spesielt Anne Cathrine Aga som er
pådriver for å tenke og tegne fram
løsninger med tre.
– Jeg ser det som en klar fordel at
tre som materiale er en miljøvennlig
og fornybar ressurs. Vi har et overskudd av trevirke rundt oss. Tre har
kommet mer i bruk i offentlige
bygninger, men jeg ser ofte at
kommuner trenger prosjektledere
som tør å bruke noe spesielt i forhold til hva som har vært vanlig i
kommunenes bygningsmasse, sier
Anne Cathrine Aga.

Tre må brukes skikkelig!

Den nye Attrå skole i Tinn og nye
Gulset barnehage i Skien er to bygninger som Aga har vært arkitekter

AGA ARKITEKTER AS: – At tre er en fornybar ressurs er noe av årsaken til en
sterkere posisjon i arkitektmiljøet. Folks innstilling til tre har endret seg, for
eksempel godtar en mye mer enn før at tre gråner og eldes, sier Anne Cathrine
Aga.

for. Der er det brukt malmfuru
i ytterkledning.
– En avgjørende grunn til at Materialbanken ble valgt som leverandør
var nok at vi satte krav om 100%
kjerneved i trevirket. Når andre
leverandører tilbyr kjerneved, handler
det oftest om bare 70% kjerneved.
Denne forskjellen tror jeg raskt ville
ført til råte og behov for vedlikehold.
Da er fordelen liten eller ingen
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sammenliknet med vanlig malt trelast eller helt andre materialer.
Vedlikeholdet teller mye for alle
bygninger, men spesielt i det offentlige. Jeg har tro på å bruke trevirket mest mulig skikkelig. Med
krav om 100% kjerneved har entreprenørene funnet dette hos Materialbanken, sier Anne Cathrine Aga.

Sibirsk fraktbelastning

I sin iver etter å lære mer om trevirke,

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
leveranser og bruk, har hun deltatt
på kurs, foredrag og skaffet seg
fagbøker. Deltakelse ved kurs og
samlinger har gitt en del kontakter
å ringe til. Ikke minst Treteknisk
institutt har lært henne mye. Hun
røper en kraftig skuffelse over noe
av trelasten som importeres:
– Jeg har sett meg så lei på import
og bruk av sibirsk lerk med argumentet om at dette både er holdbart og miljøvennlig. Den lange
transporten som ligger bak dette
virket er en stor miljøbelastning.
Jeg ser det som et klart poeng å få
til en etterspørsel og et tilbud med
kjerneved av furu som har vokst og
blitt foredlet lokalt, sier hun. Av
lokalt virke er materialet kebony
fra Grenlandsbedriften med samme
navn, i god vekst. Dette virket var
en stund inne i bildet som ytterkledning på Gulset barnehage, men
ble begrenset til bruk på terrassen
der dette materialet egner seg utmerket framfor malmfuru.

vi både bruker malmfuru og tegner
hus med sedumtak. Så det blir spennende å se hvordan det går i framtida. Sedumtak, med sine spesielle
planter, har den egenskapen at det
tar opp vann under styrtregn, og
holder vann tilbake i tørkeperioder.
Dermed regulerer det temperaturen

Enkelt kan være vanskelig nok

– Har Gulset barnehage eller Attrå
skole satt trevirket på styrkemessige
krav?
– Nei, dette er ikke kompliserte
bygninger teknisk. Begge bygninger
har trematerialer i bærende konstruksjon. Jeg ønsker ikke å tegne
kompliserte løsninger. Men det er
ofte det å finne enkle løsninger,
som også fungerer for bruken av
bygningen, som er krevende å få
til. Gulset barnehage er første gang

i loftsrommet, og utjevner vannstrømmen til nedløp fra taket.
Anne Cathrine Aga er spent på tilbakemeldinger om hvordan bygningene vil virke. – Om det er noe
som ikke virker, får vi høre det, sier
hun.

Moderne torvtak og nye materialer

Sedumtak: Prinsippet med sedumtak er bygget på at en svært lett

oppbygning skal være tilstrekkelig til at visse planter kan danne tette
fine bestander og gi vakre tak. Mattene som legges på taket er ca.
tre cm tykke og består av en fiberduk med mineraljord over, festet
med plastarmering. Plantene som trives i denne tørre jorden kalles
sukkulenter (planter med tykke blader) og familienavnet er sedum.
På grunn av det tynne jordsmonnet og tørre mineraljorden vil dette
miljøet være lite egnet for andre arter slik som gress, dette gjør at
et riktig oppbygd sedumtak i hovedsak består av sedumplanter.
Kilde: www.byggemiljo.no / www.vitalvekst.no.

Kebony: Framstilles industrielt ved fabrikk på Herøya ved Porsgrunn.
Vanlig nordisk furu, og i noen grad lønn, impregneres med væske
utvunnet fra avfall i sukkerproduksjon. Materialene har ingen negative skadevirkninger på miljøet. Som avfall kan Kebony behandles
som vanlig ubehandlet trevirke. Kebony tilbyr 30 års garanti mot
råte, sopp, insekter og andre mikroorganismer.
Kilde: www.kebony.no.

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

www.teroteknisk.no

Ledende leverandør av

Ledende
leverandør av
sagbruksmaskiner
! sagbruksmaskiner!

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

ATTRÅ SKOLE: Fasaden på skolen har
Telf.malmfuru.
62821555 Fax. 62821550
store flater med beiset
e-post: info@se-saws.no
Foto: Aga arkitekter.
www.se-saws.no
Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

www.sag.no
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Nye trender med tre
på dagsorden
Framtidas muligheter går slett
ikke på tvers av trefibrene.
Tre scorer godt på klima og
miljøeffekter og er konkurransedyktig på energibruk.
Produktutvikling, ny byggeteknikk og mulighet for
større tømmeruttak er viktige
faktorer som spiller sammen
for en positiv framtid for
norsk skog- og trebransje.
Tekst: Per Øyvind Berg og Inger
Marie Svingset

Energibruk vil telle mer

Arkitekt Bengt G. Michalsen la fram
erfaringer fra noen bygg tegnet og

oppført med fokus på energisparing.
At nye bygningsstandarder vil rette
større oppmerksomhet mot energibruk og sparing var han ikke i tvil
om. Mer uklart er det om når for
eksempel en passivhusstandard vil
bli innført. 2015 er et mulig årstall,
men politikeres iver etter å vise seg
fram i faget kan gjøre at det skjer
før, mente han.
Hans analyser av energibruk ga
noen påstander: - Energibruk varierer mer med personen som bor i
dem enn hustypene. Reisverket, slik
det er brukt i vanlige eneboliger
de siste tiårene, er kuldebruer der
så mye som 20% av energien kan
gå tapt. Men det er mulig å bryte
disse kuldebruene og få et lavere
tap. Livssyklusanalyser av byggematerialer vil komme. Trevirke i

Kommentar: Samlende og positivt påfyll

Å delta på årets Skog & Tre-konferansen som en skrivende fant på
vegne av Norsk Bygdesagforening, kan kanskje sammenliknes med
når en bjørn kommer over et ei honningkrukke. Det smakte bra
der og da, og det sitter honning igjen på labbene, som nå bringer
inntrykk videre over tastaturet. Nye praktiske muligheter for å bruke
trevirke i moderne form, var det flere av. Alle veier til mer trebruk
er ikke like lett å slå inn på for småsagbruk. Men effekten av at tre
styrker seg innen for eksempel ferdighusproduksjon, og viser seg
konkurransedyktig både med effektivtet, pris og energibruk er viktig
for å styrke trevirkets plass som byggemateriale. Dette fører til at
industriell bruk av tre i stor skala holder avvirkningen oppe, og gir
muligheter for mer hogst i norske skoger. Et stort totalt tømmeruttak gir bedre muligheter for rasjonell utsortering av spesielle
tømmerkvaliteter, noe som mange av bygdesagforeningens medlemmer er avhengige av.
Mye faglig nytt i en rekke foredrag ga mange inntrykk å formidle
til Sagbladets lesere. Vi prøver her å gi noen smakebiter av dette,
og flere tema vil vi komme tilbake til. Vanskeligst, men kanskje viktigst, å formidle fra Skog & Tre er den entusiasmen Aslak Sira Myre
la ned i sin innledning til seminarene. Fra et ståsted som tidligere
politiker, nå leder av Litteraturhuset, en institusjon under Fritt ord,
tok han et oppgjør med mytene om de forrige hundreårs eventyrskoger som har blitt lagt til grunn for dagens lovverk om forvaltning.
- Føleri, subjektivt syn, og mangel på feltarbeid har kommet inn i
stedet for vitenskap, forskning og fakta i lovverket, sa han. - Eventyrskogene hadde faktisk plass til kverna, som utnyttet vannkraft på
samme fysiske måte som vann lager kraft i et moderne mikrokraftverk. Men det møter motstand! Hele produksjonstanken er i miskreditt i dagens Norge! Vi tror vi kan leve av et oljefond, selge kraft
til utlandet, se hverandre på TV, dikte og kommentere dikt, sa Aslak
Sira Myre. - Men for å gå tilbake til eventyrene, og kjerringa som
hadde satt fast nesa si i stubben: Hvor kom nå den stubben fra?
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bærende konstruksjoner vil komme
bra ut av dette, mente han.

Poengskala for grønn kvalitet

Norwegian Green Building Council
har etablert seg i Norge, etter modell
fra blant annet Storbritannia. Deres
BREEAM-system er en skala som
poengsetter bygninger etter 5
nivåer. Systemet brukes av eiendomsutviklere, banker og investorer som
et mål på hvor langt det er tatt
miljøhensyn i offentlige bygninger
og bygninger til utleie. Fra investorer har systemet fått oppmerksomhet fordi en høy poengsum
gjør det lettere å leie ut lokaler.
Verdiøkningen på eiendomsmasse
har kommet opp i 7,5 % som følge
av tildelte poeng i systemet.
- BREEAM er en praktisk kvalitetsreferanse for miljøhensyn. Bygninger
sanker poeng dersom eksempelvis
kuldebruer stoppes, ved lav energibruk bak materialene og ved godt
inneklima. Trevirke kommer godt
ut på flere målepunkter i programmet, sa Sverre Tiltnes.
I Storbritannia har systemet virket
i 18 år. Blant nordiske land har
Finland kommet lengst i bruk av
programmet. Den norske lanseringen
av rangeringssystemet vi bli i september.

Dobbel vegg og ekstra etasjer

Fra Finland viste Miko Villelainen
en del eksempler på oppdatering
av leilighetsblokker i betong. Rundt
store finske byer ble en rekke slike
blokker bygd i 1960- og 1970-åra.
Nå viser de klare behov for å bli
fornyet. Ikke minst er energiforbruket langt høyere enn dagens hus.
Finske arkitekter og bygningseksperter har i ganske stort omfang
lykkes godt med å bygge nye fasader av massive treseksjoner utapå
betongveggene. Tilpasninger til
vinduer og balkonger er en utfordring, men løsningene har blitt godt
mottatt. Rundt større byer som
Helsinki og Tampere har en bygd
nye leiligheter oppå den øverste
etasjen og på endeveggene. På den
måten har en oppnådd fortetting

Forum for norske bygdesager
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hovedveiene og proffkjøperne blir
ikke prioritert.”
”Vi ønsker tettere kontakt med
produsentene, men de virker ikke
interessert og henviser oss til kjedene.”

SENTRALE: Norges Skogeierforbund og Det norske skogselskap er sentrale
i arrangementet Skog & Tre. Skogeierforbundets leder Helge Evju ga noen
hovedtrekk fra skogeierforbundets arbeidsfelt. Foto: Per Øyvind Berg.

i boligområder, samtidig som nye
isolasjonskrav er gjennomført i de
nye leilighetene. Salg eller utleie av
de nye leilighetene har i stor grad
dekket kostnadene til oppfrisking
og utvidelse av leilighetsblokkene.

Utviklingstrekk i verdikjeden av
betydning for norsk treindustri

Kjetil Løge, som vi i Bygdesagforeninga kjenner gjennom Skogbrand,
jobber også som konsulent i firmaet
Kort Prosess. Gjennom sitt foredrag
på Skog & Tre kom han med følgende uttalelser:
• Norsk treindustri er rettet mot
hjemmemarkedet.
• Norsk treindustri er veldig strukturert (2 store og mange små).
• Svensk treindustri er på vei til å
etablere seg i Norge. Eksempelvis
er svensk høvellastimport tilnærmet
3-doblet på 10 år.
• Nye aktører som for eksempel
Byggmax har stor fart og utfordrer
både konkurrenter og leverandører.
• Kjedeutviklingen gir utfordringer.
Omsetningen øker gjennom
kjedene, andelen gjennom kjeder
økt med 10% siste 10 år. Det er
kun 15,5% av dagens trelast som
ikke blir solgt gjennom kjeder.
• Husprodusenter og entreprenører
utfordrer trelastleverandørene.
De 10 største boligprodusentene
og entreprenørene har 35% av
markedet i dag.

Muntlige oppfatninger i sisteleddet:

”Det er openbart at man ikke lenge
kan ta seg betalt for noe som ikke
leveres.”
”Kjedene er et fordyrende mellomledd.”
”Vi ønsker sterkere industrialisering
og da er det ikke behov for mellomlager og supplering fra kjedene.”
”Kjedene bygger glasspalasser ved

Som oppsummering av foredraget
trakk Kjetil Løge fram desse punkta:
• Treindustrien har mange produkter og får solgt alle gjennom
kjedene.
• Treindustriens prioritering av
kjedene som kunde styrker kjedenes posisjon som distribusjonsledd
i verdikjeden.
• Sterk kjedekonsentrasjon styrker
grunnlaget for utenlandske leverandører til norske kjeder.
• Sterk kjedekonsentrasjon styrker
grunnlaget for at entreprenører
og husprodusenter søker utenlandske trelastleverandører.
• Levering gjennom byggevarekjeder styrker ikke grunnlaget
for økt industrialisering av byggeprosessen.
Vi henviser ellers til en rekke foredrag fra Skog & Tre lagt ut på
http://seminar.skogkurs.no/skog_
og_tre_2011/media/presentasjoner/

Definisjoner passivhus og lavenergihus

Passivhus er hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk
enn vanlige hus. Betegnelsen oppstod i Tyskland. Der er årlig oppvarmingsbehov definert til ikke å overstige 15 kWh/m²år. I en norsk
standard vil kravet måtte heves på grunn av et kaldere klima. Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av energiforbruket i tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak,
som ekstra varmeisolasjon, ekstra tetting og varmegjenvinning.
Dessuten holdes bygningskroppen kompakt for å gi en lav utvendig
vegg- og takflate i forhold til bygningens gulvareal.
Lavenergihus er boliger med et lavere behov for energi til oppvarming
enn en standard bolig. I lavenergihus ligger totalt årlig energibehov
under 100 kWh/m² (i Oslo), mens et hus bygd etter gjeldende teknisk forskrift trenger 170 kWh/m². Av dette utgjør oppvarming ca.
30 kWh/m² i et lavenergihus, mot 80 kWh/m² for en stand-ardbolig.
For å oppnå lavenergistandard brukes 25-30 cm isolasjon i yttervegg 35-45 cm mot yttertak og 25-35 cm i golv på grunn. Det brukes
trelags superisolerte vinduer. Belysning og elektrisk utstyr bør være
av lavenergiutførelse. Huset har gjerne store vindusfelt mot sør og
minst mulig vinduer mot nord.
Kilde: wikipedia.

www.sag.no
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Energimarkedet
– sentrale utviklingstrekk i tida
Tekst: Inger-Marie Svingeset
Foto: Per Øyvind Berg
Torjus Folsland Bolkesjø fra UMB
(Universitetet for miljø- og biovitenskap) institutt for naturforvaltning,
gav oss et innblikk i energimarkedet
slik det ser ut til å utvikle seg kommende år. Han mente det ligger an
til en bedret kraftbalanse på sikt,
og at kostnadene ved termisk produksjon (eksempelvis flisfyr med
fjernvarmenett) sannsynligvis vil
forbli høye, noe som vil bidra til
høye kraftpriser.
Mer vindkraft, uregulert vannkraft,
samt økt utveksling med kontinentet vil gi større prisvariasjoner.
Tre «jokere» som ble nevnt i foredraget var: Utviklingen i energiforbruket på lang sikt, hvordan den
teknologiske utviklingen går, og
kjernekraftens rolle i energimarkedet.

Forventet markedsutvikling
mot 2015

Tilbudssiden:
• Mer kjernekraft (i Norden): 16-18
TWh/år.
• Grønne sertifikater bidrar gradvis
til mer fornybar kraftproduksjon
Etterspørselssiden:
• Totalkonsumet i Norden falt med
ca 30 TWh (8-10%) etter finanskrisen.
• Konsumet har tatt seg noe opp
igjen i 2010 og 2011. De fleste
langsiktige prognoser legger til
grunn en moderat vektsrate på
0.5 -2% per år.

LINJENE: Både bygdesagbruk og industrisagbruk vil ha nytte av å følge med i
energimarkedet framover. Både eget forbruk og utnyttelse av bark og flis kan
bety mye økonomisk.

• Sannsynligvis en ”bedret” kraftbalanse i Norden, men fortsatt
høye produksjonskostnader for
kullkraft og gasskraft.

Effekter av høye energipriser

• Høye drifts- og transportkostnader.

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: stridsbergs.norge@c2i.net
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• Høye produksjonskostnader i
treforedlingsindustrien (på sikt).
• Høy etterspørsel etter biprodukter
(flis, bark mm) -> konkurranseflate
mot plateindustrien, økte inntekter
for trelastindustrien.
• Økende etterspørsel etter GROT
og annet lavkvalitetsvirke.
• Bedre konkuranseevne for trelast
mot andre bygningsmaterialer.
Ledende leverandør
av
• Ulike energiformer
kan bli konkurrerende:
Varme, drivstoff, kraft.
sagbruksmaskiner
!
• Regionale forskjeller.
Sagbladet viser ellers til foredrag
fra Skog & Tre lagt ut på http://
seminar.skogkurs.no/skog_og_
tre_2011/media/presentasjoner/

Forum for norske bygdesager

Telf. 62821555 Fax. 62821550

Annonser

www.sag.no

917 26 975

www.sag.no
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Prisforhold rundt
sagbenken

Sagbladet
Svenske Småsågaren spurte
i siste utgave av bladet om
hvordan erfarne sageiere
tar seg betalt for leiesaging.
Her tar vi også med noen
norske priser for leie av utstyr.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Hva er riktig pris for å sage tømmeret
til naboen? Spesielt i startfasen vil
mange måtte bruke tid på å finne
sitt nivå. Ofte kan det gå utover
inntjening av egen lønn og forrentning. De fire eksemplene under har
nokså ulike utgangspunkt for å
beregne sin egen pris. Våre priser
er referert direkte uten omregning
etter valutakurs.
• Pr. time: 500 SEK pr. time, pluss
100 skr pr. mil for transport og oppstilling, oppgir en leiesager. Han
oppgir videre å unngå oppdrag
lenger unna enn 5-6 mil en vegs
reise. Krever at kunde holder håndtlangere, minst 1 person gjerne 2
ved grovt tømmer, eller ved mindre
kondisjon. Advarer mot å se på
sagens timeteller. Den teller ikke
tid som sløses bort av kunden ved
dårlige opplegg eller andre ting
den som leiesager ikke er herre over.
• Pr. maskintime: 500 SEK pr.time
etter telleverket på saga, og transportavgift dersom reisen er mer
enn 3 mil. – Min timepris kan tilsvare
600 SEK pr m3 om kunden er god til
å holde unna. Kjører jeg 2” plank
kan jeg greie 1,5 m3 pr. time, men
da må håndtlangeren jobbe ut av
helsike, sier en sageier.
• For saget trelast: Pris 2011 er 2,20
SEK. pr lm bord opp til 1,5 “ og 2,80
SEK for plank i 2-3” tjukkelse. For
sperrer og lengder over 5,5 meter
tar jeg stykkpris 30 kroner. Tillegg
for å skjære i spiker er 500 SEK.
Transport av virke til sagbruk ordnes
av kunde.
• Pr. stokk: For diameter 21-24 cm
-65 kr. pr. stk, og videre til 90 SEK
for dimensjon 37-40 cm. Timepris
ved større oppdrag 350 SEK.
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FLISHOGGER: Flishogging er en av tjenstene som er aktuelle å leie inn, eller leie
ut, for norske bygdesager (Illustrasjonsfoto).

Noen norske priser på leie av redskap

Tidsskriftet Norsk Landbruk har en oversikt over leiekjøring. Noe av
leieutstyret kan være aktuelt å leie inn, eller leie ut, til andre fra sagbruk.
Vi tar med noen eksempler. Mer fra lista er å lese på www.norsklandbruk.no. Priser er oppgitt eksklusive mva.:

Med traktor og fører, pr. time: 		

Flishogger inntil 25 cm pr.time			
Flishogger, slepemont. m/kran inntil 27 cm
Flishogger inntil 70 cm				
Traktor m/tømmertilh. og kran			
Kompaktlaster					
Kompaktlaster midjestyrt 2,5-4 tonn		

Fra 		
605		
810		
2300		
360		
410		
600		

Til

710
750
605
690

Bedre Gardsdrift med middel-priser

Tidsskriftet Bedre Gardsdrift legger også ut sine priser for leiekjøring
og liknende tjenester. Fullstendig liste er nylig oppdatert for 2011,
men er bare tilgjengelig for abonnenter på tidsskriftet i papirversjon eller som har betalt for innsyn og mulighet til å logge seg inn
på nettet. Fjorårets liste (med prisgrunnlag fra 2009), er derimot lagt
ut for alle på hjemmesida www.gardsdrift.no. Sagbladet har etter
avtale fått lov til å formidle noen aktuelle priser fra 2011-lista.
Bedre Gardsdrift oppgir en middelpris, samt lavest og høyest pris.
Den oppgitte middelprisen er vektet, slik at dersom mange kilder
oppgir priser nær høyeste pris, trekkes også middelprisen oppover.
Priser er uten mva.

Med traktor og fører, pr.time
Flishogger inntil 20 cm 		
Traktor m/tømmertilh. og kran		
Mini-/kompaktlaster ca 2,5 t		
Hjullaster				

Fra

450
450
400
600

Forum for norske bygdesager

Middel

700		
600		
470		
620		

Til

950
700
560
765

Sagbladet

Mye å hente i kystskogen

Tømmermengden har doblet
seg de siste 50 år i kystfylkene
fra Rogaland til Finnmark.
Men lang transport og bratt
terreng fører til at bare halvparten av volumet kan drives
fram med dagens prisnivå.

Halvparten for dyrt å drive?

Tekst: Per Øyvind Berg/
Rapport fra Skog og landskap
Rapporten som ble lagt fram fra
Skog og landskap nylig viser tydelig
at det er mye å hente i kystskogen.
Den vesentlige økningen i det stående volum, tilvekst og skogareal
langs kysten tilskrives bedre skogskjøtsel, treslagsskifte og skogreisning
på tidligere snaumark og innmark.
Men også gjengroing på grunn av
endret beitebruk har bidratt til
dette.
For framtida vil et endret klima
spille en rolle, og ventelig bidra
til at skogarealet øker ytterligere.
Samtidig er avvirkningen langs
kysten langt lavere enn i landet
ellers. Økt utnyttelse av skogressursene i kystfylkene er derfor vesentlig for å oppfylle de nasjonale
målene om å øke avvirkningen.

Tilgangen til skogressursene er
likevel et klart hinder for å øke
hogstaktiviteten, da mye av den
hogstmodne skogen finnes i bratt
terreng og/eller langt fra vei. Dette
fører til at driftskostnadene er
større enn tømmerverdien for om
lag halvparten av skogarealet med
hogstmoden skog. Data fra Landsskogtakseringen viser at avvirkningen
i dag i hovedsak skjer på arealer
med gode driftsforhold.

Ulike forhold i fylkene

Arealandelen med hogstmoden
skog (hkl. V) varierer fra 39% for
Vestlandsfylkene til 46% i NordNorge, og utgjør 42% samlet areal
med kystskog. Bonitetsklassene
6-11 utgjør arealmessig 89% av den
hogstmodne skogen, mens andelen
med bonitet 14 eller bedre er høyere
i den yngre skogen. På Vestlandet
og i Nord-Norge preges den yngre
skogen også av en høyere andel
gran sammenlignet med hkl. V, der
lauv- og furuskog dominerer. Totalt
utgjør stående volum langs kysten
240 mill. m3 u.b., hvorav hkl. V utgjør halvparten (121 mill. m3).

Bratt, og langt å hente

Bratt terreng og til dels lange drifts-

veier gir utfordringer med hensyn
på utnyttelse skogressursene. I
løpet av siste 10-års periode er det
er ikke registrert hogst på noen av
Landskogtakseringens flater der
samlet driftsveilengde er lengre
enn 1 km. Men om lag 30% av
volumet i hkl. V står på arealer med
lengre driftsveilengde enn dette.
Omfanget av hogst i bratt terreng
er også lavt. Felles for alle regionene
er at det driftsmessig enkleste terrenget utgjør en mindre andel av
arealet i hkl. V enn i de yngre hogstklassene.
Den økonomisk drivverdige andel
av skogressursene er estimert med
gitte forutsetninger om virkepriser,
driftskostnader og skogtilstand
ved slutthogst. Dersom kravet til
driftsnetto settes til 0 kr per m3 blir
den drivverdige andel på 64% av
det totale skogarealet. Andelen
er vesentlig lavere for arealene i
hkl. V, estimert til 49% for kysten
sett under ett. Drivverdig andel av
volumet i hkl. V er imidlertid høyere,
59%. Estimatene over drivverdig
areal og volum varierer betydelig
mellom regionene, og er følsomme
i forhold til endrede forutsetninger
med hensyn til tømmerpriser og
driftskostnader.

Norsk Bygdesagforening tilbyr alle sine medlemmar
ei svært gunstig rådgjevingsteneste
Vi tilbyr dykk å få besøk av ein rådgjevar ein
dag for å gå gjennom drift, investesteringar,
logistikk, tomtespørsmål, søknader m.m.
Bakgrunnen for ordninga er at vi stadig får
faglege spørsmål til foreininga som er vanskeleg å svare på gjennom ei telefonsamtale.
Mange av våre medlemmar er små bedrifter
med lite tid og ressursar til å finne tak i all
faginformasjon på eiga hand.

ein rådgjevar til å å diskutere vidare utvikling
av bedrifta med.
Ta kontakT med Norsk Bygdesagforening,
Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal.
Tlf.: 57 87 66 60 el. 918 86 113 for meir info.

Det er difor med glede vi kan tilby denne rådgjevingstenesta, der de får høve til å få på plass

www.sag.no
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www.sag.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

Gode
og effektive
sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer
Kapsager

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com
KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes
7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no
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Salg/service av tømmersagblader
og verktøy
• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad

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

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen
3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no

Forum for norske bygdesager
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Bransjenytt
Ser i krystallkula for
skogen
Svensk fjernvarmebransje går med
prosjektet ”Energioptimera skogsbruket” inn som støttespiller i et
analyseprogram som beskriver
svenske skoger i framtida. Forskningen ledes av Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Utviklingen i
skognaturen er i stor grad knyttet
til hvordan skog skjøttes. Fra før
har analyser for framtidsskog forholdt seg til alternative skjøtselsprogram vektlagt for enten sagtømmer
eller massevirke. Med å forholde
analysene også til et uttak av et
tredje sortiment, brenselsvirke,
forventes det økt total lønnsomhet
for skogbruket. De første analysene
kan være klare til høsten. Det kan
lages prognoser ned på bestandsnivå
og videre til regionale nivå.

Furuandelen synker
kritisk
Tilgang på furutømmer i Sør-Sverige
vil synke kraftig de neste 50 årene,
dersom ikke beitetrykket fra elg og
rådyr reduseres fra nivået det har
hatt det siste tiåret. Riksskogtakseringens tall viser en andel på 5%
furu i nye ungskogfelt, mens det
burde vært 25- 30%. For sagbrukene
betyr dette en stor endring i råvaregrunnlaget, og særlig til mer spesielle kvaliteter som snekkervirke,
skriver administrerende direktør
Henrik Asplund i siste utgave av
medlemsbladet til Såg i Syd.

Tidsskriftet presenterer starten på
Mer Furu-prosjektet. Et område på
650 000 dekar med både små og
store grunneiere får registrert
vinterbestand av elg fra helikopter,
møkkhauger og beitetrykk. Et eksempel viser en skog der vinterstammen har vært ca 14 dyr pr.
10 000 dekar, mens tilrådd vinterstamme har vært 4-8 dyr. Beitetrykket ødelegger alt av furu. Målet
for skogeier er å redusere til et nivå
der ny furuskog kan forynges med
markberedning og såing, som er
rimeligste metode. Planting av furu
er ellers vanlig i mye av Sverige, men
krever mange planter, eventuelt
inngjerding på grunn av elg/rådyr,
og bli dyrt.

Det nye Bergen
Bergen arkitektforening har utfordret Bergensavisen til en serie
artikler for å tegne nye boliger. Utgangspunktet er at byen vil trenge
80 000 nye boliger de neste 30-årene,
for å huse 160 000 nye innbyggere.
Arkitekter, arkitektkontorer og
studenter i faget inviteres til å sende
bidrag. Det er ønskelig med visjoner.
Takhøyden er stor både i overført
og direkte betydning, om en skal
tolke oppslaget på arkitektforeningens hjemmeside. Bærekraftig
byutvikling, fortetting, og hvordan
“hverdagen kan kortreises” er stikkord for ny arkitektur og design i
bredt omfang for hus, gater, tun og
torg, sjø og strand, utsmykninger
og gaterom. Avisen starter lansering
så snart det er kommet inn nok stoff,
og følger opp med blant annet
leserreaksjoner på forslagene.

Ny leder i Finnmark
treforum

MANGELVARE: I Sør-Sverige skaper
hjorteviltet kritisk tilgang på furutømmer for framtida. Spesielt snekkervirke krever tette foryngelser for å
utvikle lite kvist og smale årringer.
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Erik Malterud fra Pasvik ble valgt
til ny leder i Finnmark treforum på
årsmøtet i Pajala. Han tar over etter
Bjørn Haldorsen som har fungert
siden oppstarten i 2008. Årsmøtet
ble holdt i Pajala i Nord-Sverige
under Finnmark treforum sin fagtur dit.

Ellers ble det bestemt at Finnmark
treforum nå skal være medlemsbasert. I oppstartsfasen har man
valgt å ha en løs tilknytning for
bedriftene, der aktivitetene har
vært åpen for alle trebedriftene
i fylket.

Et stykke igjen til tida
før finanskrisen
Den svenske sammenslutningen
Skogsindustrierna melder i sin
kvartalsrapport om økt produksjon
av både trelast, tremasse og papir.
Men situasjonen er ikke der den
var før den økonomiske krisen slo
inn. I følge rapporten har eksprotverdien fra skogsindustrien økt med 5
prosent første kvartal, noe som er
klart lavere enn verdiene for annen
svensk eksport. Investeringene
stiger i masse- og papirindustrien
og synker på sagbrukssiden, etter
bygging av to store nye sabruk de
siste åra. Svenske sagbruk oppgis å
slite hardt, på grunn av dyrt tømmer
og en sterkere svensk krone. Sammen
med det siste forholdet virker også
svak vekst i byggeaktivitet på eksportmarkene. Nord-Afrika, Midt-Østen
og Japan er tilsammen de største
ikke-europeiske markedene for
sagbrukene, og ta unna for mer
enn 30 prosent av den svenske
trelasteksporten.

Forsiktige endringer
preger norsk marked
I det Sagbladet nærmer seg trykkeklart, har få av skogeierforeningene
oppdatert informasjon om tømmerpriser og endringer på sine hjemmesider. AT-skog avklarte sine priser i
slutten av april, og forlenget med
få unntak alle priser fram t.o.m ut
september. Viken Skog har ikke
offentligjort sine priser, men det er
snakk om en liten nedjustering av
vinterens priser.

Hefter i Fokus på Tre
revidert
En del hefter i serien Fokus på Tre
er revidert etter endringer i standardene de er basert på, melder

Forum for norske bygdesager

Bransjenytt
Treteknisk Institutt. Heftene kan
lastes ned gratis fra nettsidene
www.treteknisk.no. Revisjonen
gjelder blant annet følgende hefter:
Heltregulv, Innvendig panel, Lerk,
Massivtre, Utvendig kledning og
Trebaserte konstruksjonselementer.

Moelven kjøper
finèrfabrikk
Moelven–konsernet har inngått avtale om kjøp av Vänerply, som produserer plywood av gran og furu.
Oppkjøpet at et viktig produkt for
Moelven innen platematerialer, nå
blir egenprodusert. Vänerply ved
Karlstad har en geografisk beliggenhet som er gunstig for Moelven.
Vänerply vil inngå i et større industrielt nettverk som vil bidra til synergier innenfor blant annet råvareinnkjøp, distribusjon og marked.
Bedriften har en kapasitet på ca.
90.000 m3 eller ca 6 mill m2 plywood
per år. Bedriften omsatte for 299
mill SEK i 2010, og har ca 160 ansatte.
Det viktigste markedet er NordEuropa med hovedvekt på Skandinavia. Tidspunktet for overtakelsen
er ennå ikke fastsatt. Det er levert
inn søknad til norske konkurransemyndigheter, og et klarsignal er
en forutsetning for at kjøpet skal
kunne gjennomføres.

Hyttebedrift vil bli
mer effektiv
Hedda Hytter AS i Hedalen i Valdres
går sammen med Norsk Treteknisk
Institutt inn i et nytt prosjekt for
å få mer effektiv drift. – Vi skal se
på hvordan bedriften kan tenke
smartere. For å si det enkelt skal vi
følge materialene fra de kommer
på lastebil inn porten her til de kjøres
ut igjen av porten som et ferdig
produkt. Vi skal se på hvordan vi
kan bruke kortest mulig tid og bruke
mindre penger på arbeidet vi gjør.
Forprosjektet er startet, og vi setter
i gang for fullt etter ferien, sier
Magne Omsrud til Hytteavisen.
– Vi har god ordrereserve og det
ser lyst ut framover. Etter hvert får
vi behov for mer plass og flere

ansatte. Vi ønsker å ekspandere
i Hedalen i Sør-Aurdal kommune.
På sikt må vi vurdere også andre
lokaliteter for å utvide. Det kan bli
etableringer andre steder også, forteller Omsrud og Haugen.
Den vesle hytte-fabrikken som
startet i Hedalen for snart 30 år
siden er blitt en stor bedrift. Regnskapstallene for 2010 viser en omsetning på 47 millioner kroner for
hovedavdelingen i Hedalen og 80
millioner kroner sammen med de
to andre avdelingene i Suldal og
Skjåk.

Tid for skog i Telemark
Prosjektet ”Tid for skog i Telemark”
ble startet i 2007. Siktemålet var å
øke aktiviteten i Telemarksskogbruket, etter mange år med nedgang, særlig innen planting og ungskogpleie. Dette var særlig aktuelt
på bakgrunn av gode rammebetingelser med den nye skogfondsordningen.

I 2009 oppnådde vi en økning i
ungskogpleie på 13% i forhold til
årene 2005 -2008. Dette må anses
som meget bra i et stort kriseår for
skogbruket. Dette skyldes stor innsats fra prosjektledelse, skogbruksledere og andre ressurspersoner,
samt at aktiviteten i noen grad ble
flyttet fra hogst til ungskogpleie.
Skogplantingen viste imidlertid
ytterligere nedgang.
– Det er nødvendig å vektlegge
verdien av et godt skogbruk. For
mange skogeiere er økonomi alene
ikke lenger god nok begrunnelse
for langsiktige investeringer i skogen,
påpeker fylkesskogsjefen.
Tekst alle saker: Per Øyvind Berg.

Prosjektet ble
gjennomført i
perioden august
2008 til august
2010. Rammebetingelsene
endret seg underveis på grunn
av finanskrisen
i 2009, men vi
synes likevel at
vi har høstet mye
lærdom av prosjektet, skriver
Fylkesmannen
i Telemark i en
rapport på sine
nett-sider. Målet
for Telemark
innen planting
ble satt til 2 mill
planter/ år og et
ungskogpleienivå
på 40.000 daa/år.
Dette var i praksis
en fordobling av
aktiviteten tidlig
på 2000-tallet.

www.sag.no
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Kutterspon
Det knirker i kirker
En rapport laga på oppdrag for
Kirkelig arbeidsgiver- og interesserorganisasjon peikar på store etterslep i vedlikehaldet på “dei gamle
hus”. 10 milliardar kroner vil det
koste å setje alle norske kyrkjer
i skikkeleg stand og oppdatert til
dagens standardar, skriv Dag og Tid
27. mai. Talfestinga er usikker, men
legg til grunn at halvdelen av dei
10 milliardane gjeld vanleg vedlikehald.
Nye tekniske krav til brannvern,
tjuverisikring og handikapinngang
har tatt sin del av pengane, seier
spesialrådgjevar Max Ingar Mørk.
Han fortel at dei årlege investeringane til norske kykjebygg har
auka dei siste åra, til 665 millionar
i 2009. – Om vi skal nå målet om
å setje alle kyrkjer i stand til 2020,
må vi opp i ein milliard i året dei
neste 10 åra. Det er neppe realistisk.
Men held ein dagens nivå vil ein
kome langt, seier han. Dag og Tid
brukar Moe kyrkje i Svorkmo i
Orkdalen som døme på forfallet.
Trekyrkja bygd i 1867 har store
sprekker i muren, rotne sprosser
i vindaugene, utette takrenner,
måling som flassar av veggene og
bordkledning med råte og hol.

hogster kan gi enda høyere tall, sier
dagens eier til Skogen.
Oppskriften til reportasjens bestand
har vært ca 220 trær pr. da etter
rydding, ca 150 etter første tynning
og 90 etter andre tynning. Flere
tynninger kunne vært mulig, men
det har vært prioritert å unngå
kjøring og ustabile trær med stor
fare for råte, snø- og stormskader.

Vant med kube av limtre
Med en terning i limtre vant Henrik
Ødegaard og Tron Wisløff prisen
for beste bidrag i konkurransen
”Fremtidens trebruk”. – Konstruksjonen fremstår som et tilnærmet
ferdig produkt som man gjerne
kunne sett i regulær produksjon,
for eksempel til bruk på utsiktsplasser,
rasteplasser eller andre destinasjoner, sa landbruks- og matminister
Lars Peder Brekk tirsdag kveld, før
han tok med seg vinnerne og krøp
inn i kuben. Vinneren ble utpekt
under et arrangement i Spikersuppa
i Oslo sentrum. Juryen har bestått
av representanter fra ulike arkitektfagmiljøer og fra Landbruks- og
matdepartementet. De var ikke i
tvil om at dette var vinnerbidraget.
”Utformingen av prosjektet skaper
nysgjerrighet. Konstruksjonen er

mer spennende innvendig enn utseende røper, her må publikum
delta aktivt for å oppleve konstruksjonen. Bidraget fremstår som en
moderne referanse til den norske
laftetradisjonen. Konstruksjonen
gjør bruk av standard limtredimensjoner og har en enkel sammenføyning, heter det i noe av juryens
uttalelse. Konkurransen ”Fremtidens
trebruk” er et ledd i regjeringens
arbeid for å øke bruken av tre som
bygningsmateriale. Studenter fra
Arkitekthøyskolen i Oslo og fra
Universitetet for miljø og biovitenskap har deltatt i konkurransen
som Brekk annonserte i et foredrag
på Arkitektur- og designhøgskolen
i Oslo i februar.

Seksårig boltarbeid
En av Sveriges stoltheter, Wasaskipet,
har 5 000 jernbolter som holder
sammen treskroget. Nå er boltene
i ferd med å ruste opp, og må byttes
ut ikke minst fordi de risikerer å
forurense treet. Men arbeidet må
skje varsomt så ikke tre fra de grove
treplankene følger med. Jobben
er anslått til å ta seks år, skriver
Skog & Trä. De nye boltene blir
visst rustfrie.
Tekst alle saker: Per Øyvind Berg.

Rekordhogst i gild skog
En hogst i Östergötland viste imponerende kubikkmasse. Reportasjen
i siste Skogen viser hogst av et 75årig granbestand der hogstmaskinens
målinger viste 116,3 kubikkmeter
under bark på det tetteste. Middels
trehøyde i bestandet var godt over
30 meter.
Føreren av skogsmaskinen hadde
problemer med å legge stammene
i bakken uten å knekke dem mot
tømmerhauger som alt lå nede.
Sagtømmerandelen som oppgis er
også imponerende, 79%. Mye forklares av lav råteandel på 1,5%.
– Vi har plantet igjen åkernark i tre
generasjoner, og vi gjør det fortsatt.
Mine forfedre begynte ikke med
dette på de beste jordene, så nye
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KLAR VINNER: Bidraget må tas i bruk for å komme til sin rett, mente en klar jury.
Limtre utgjør mye av konstruksjonen. Foto: Torbjørn Esping, ATL

Forum for norske bygdesager
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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
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Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
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- En stokklengde
foran

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

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

www.sag.no
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