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Ein hektisk haust med mange akti-
vitetar i foreininga har det vore,
dette avspeglar seg også i sagbladet,
der det er mykje reportasjar frå
desse aktivitetane også i denne
utgåva. Det er gledeleg at vi får
så god respons på våre tiltak i
foreininga. Deltakinga på kursa
og studieturane våre har vore god
og vi får gode tilbakemeldingar
både på organisering og gjennom-
føring. 

Vi registerar og at medlemmane
har blitt flinkare å spørje om råd
og  hjelp. Alle desse positive signala
er gode å ha med seg når ein skal
sjå på korleis foreininga vår skal sjå
ut om 5-10 år. Det er liten tvil om
at det er behov for denne typen
organisasjon og vi skal i framtida
må bli endå meir synlege både
for medlemmane og omverda.
Styret har brukt tid og ressursar

på å utforme ein plan korleis vi
skal arbeide administrativt i åra
framover. Eit verktøy som skal peike
på dei arbeidsoppgåvene som skal
gjennomførast for at vi skal nå
dei måla vi har lagt opp til i vår
Strategiske Plan. Prosessen har
vore krevjande og er ikkje sluttført,
men vi er langt på veg. 

Du kan no gjerne spørje deg om vi
har sveva i lause lufta dei føregå-
ande åra, og svaret er Tja. På grunn
av stram økonomi har vi ikkje hatt
den handlefridomen vi har no. Vi
har ikkje hatt ressursar nok til å ta
fatt i slike prosessar, men har gjort
det arbeidet som har vore mest
prekært og latt utviklingsdelen
ligge litt brakk. Medlemmane har
sagt klårt ifrå på våre årsmøter at
Sagbladet er den viktigaste bere-
bjelken i foreininga. Gjennom mi
rolle som redaktør for bladet over

ei tid har eg lært mykje om sagbruk
og medlemmane sine behov og
ønskjer. Sjølv om eg har fått få eller
ingen negative tilbakemeldingar
på bladet ser eg eit klart behov for
å dra inn hjelp til å produsere nye
interessante blad. Dette både for
å heve kvaliteten på bladet og for
å frigjere meir tid til andre admini-
strative oppgåver. Gunnhild Sindre
frå Stryn har sagt seg villeg til bidra
som journalist og nokon andre
forsømte administrative oppgåver
for oss i tida framover. Ho blir
begynne å skrive litt frå og med
neste utgåve av ”Sagbladet”. 

Dette blir spennande og kven hadde
tru på at vi skulle få 2 tilsette i
Norsk Bygdesagforening? Sjølv syns
eg dette var urealistisk fram til i
sommar. Det snur seg fort!

Inger-Marie 

Frå redaktørkrakken

Kjære lesere!
Dagene her blir gradvis kortere for
hver dag. Vi har satt tilbake tiden,
slik at den nå følger gammel tid og
kvelden kommer raskt. Jeg hadde
en god jakt, håper dere som jaktet,
opplevde det samme.

Det er noen uker siden sist jeg skrev
brev. Vi i styret har siden den gang
vært samlet på Gardermoen til
TREFF-konferanse og styremøte.
Vi så på strategien for vår forening,
det kom opp mange gode mom-
enter som er viktige for fremtiden.
Det er fint å få være en del av
denne prosessen som naturlig vil
fortsette. Jostein Ljones og Inger-
Marie Svingeset skrev ned viktige
momenter. Følg med!! Sakene vil
komme i Sagbladet i tiden framover.

Eks. statsminister Gøran Persson
holdt foredrag om tema “Hvorfor
satse på skog- og trenæringen”,
på konferansen. Han nevnte at
skogen har større verdi enn antatt
og at Co2 bindingen som skogen
gir, bør betales. Persson mente
det var nødvendig å foredle varer/

materialer fra sagbrukene mest
mulig for å få størst mulig inn-
tjening. Han mente også at god
markedsføring og eksklusiv frem-
stilling vil øke prisen på trelast, og
at det vil komme en struktur-
forandring hvor norskt tre er bedre
enn vi tror. Han delte opp skogens
ressurser i fire deler, papirprod-
uksjon, trelast, energiproduksjon
og som kjemisk-teknisk ressurs, og
i tillegg en plass for rekreasjon. Det
var også andre interessante inn-
legg, det ble blant annet sagt noe
om nye energikrav i hus som blir
bygd heretter, hvordan tre oppleves
og biomasse til energiformål.

Vi planla og gjennomførte en
studietur til Telemark, det var
hyggelig å treffe dere som valgte
å bli med. Takk til bedriftene som
åpnet dørene sine for oss. Inger
Marie fikk til et variert program
som ga meg mye, og jeg håper at
turen også gav kunnskap og gode
opplevelser til dere som satte av
tid i en hektisk hverdag. Regjer-
ingen varsler storsatsing på

bioenergi, det er forventninger
til dette. Det er mange som for-
bereder seg på bioenergi på for-
skjellige måter. Vi besøkte Bø
Fjernvarme som fyrte med skogs-
flis/slip, det var interessant å se et
bioenergianlegg i drift. Utfyllende
reportasje fra turen kommer fra
redaktøren i Sagbladet.

Det er ofte nevnt om næringens
utfordringer og markedsned-
gangen i disse dager. Det var der-
for hyggelig å lese at det i sommer
var etablert en ny sammenslutning
av seks mindre sagbruk i Nord-
Trøndelag, Varnestre SA. Det kan
virke som om at denne bedriften
skal utnytte furua i Stjørdal. Lykke
til med oppgaven og engasje-
manget til Olav Sve og “gutta”.
Ta gjerne kontakt og fortell våre
lesere hvordan fremtiden utvikler
seg.

Ha en god start på vinteren.

Hilsen Johan

Sagbladet
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Studietur i Telemark:
Sidan sist blad har vi gjennomført
ein vellukkka studietur i Telemark.
Mange interessante bedrifter vart
besøkte og vi vart betre kjent med
mange av våre medlemmar. Det var
ein gjeng på 25 stk. som deltok,
noko vi syns er veldig bra. Ein får
mange nye idear og får høyre om
andre sine erfaringar, samstundes
som vi knyter band mellom med-
lemmane gjennom slike arrange-
ment. På bildet under har vi samla
dei aller fleste som deltok på turen.
Paradoksalt nok vart det einaste
gruppebildet teke  på Flatdal Hand-
laft A/S, som i alle fall eg har litt
blanda følingar for.

Grunnen til det er at det ikkje var
nokon som hadde møtt opp for å
vise oss bedrifta, sjølv med avtale
om dette berre 2 dagar før vi an-
komst til bedrifta. Eg ringde sjølv-
sagt Johan Angre med det same
eg kom på kontoret igjen etter turen
og ville ha ei forklaring. Svaret var:
”eg har inga god forklaring, må
berre beklage, det vart for hektisk
den aktuelle veka”. Han bad om
unnskyldning og sa at vi var vel-
komne tilbake ved eit anna høve.
Viser for øvrig til reportasje lenger
bak i bladet frå turen. 

Kurs. 
Vi har no gjennomført alle dei 4
kursa vi hadde planlagt i haust. Vi

har gode deltakartal og det er stor
interesse for kurs. Medlemmane
må gjerne melde sine ønskjer for
kurs i 2009 enten til fylkeskon-
taktene eller til administrasjonen.   

Årsmøtet:
Vi kjem tilbake med informasjon
om årsmøtet og fagdagen  i neste
Sagblad. 

Presentasjon av vår nye
medarbeidar,Gunnhild Sindre.
På grunn av høg aktivitet og for
mange gjeremål for dagleg leiar
har vi engasjert Gunnhild Sindre
som ny medarbeidar i foreininga.

Ho er busett i Markane i Stryn
Kommune. Hovudarbeidsoppgåve
vil vere ”Sagbladet” der ho har sin
spesialkompetanse. Ho vil ha kontor-
fellesskap med Inger-Marie og startar
i jobben no før jul. 

Som bakgrunn nemner vi:
• Utdanning som agronom frå 

Langvin jordbruksskule
• Høgskulekandidat frå Høgskulen

i Telemark, 2-årig kulturstudium,
mellom anna mynta på admini- 
strasjon/ organisasjon m.a.i komm-
une og frivillige organisasjonar. 

• Journalist i div. lokalpresse, Fjord-
ingen, Firdaposten, Dagningen
og Hallingdølen, mellom anna 
med vekt på jord- og skogbruksstoff. 

• Frilansjournalist sidan 1999, lever-
andør til m.a. Nationen og diverse
fagpresse

• For tida deltidsengasjert som 
kulturmedarbeidar i Hornindal 
kommune

• Saue- og skogsbonde med gard 
i Markane, der vi også driv med
gjetarhundoppdrett og gjetar- 
hundkurs

• Dei som er interessert i folkemusikk,
kjenner kanskje namnet ”Honndals-
tausene” der Gunnhild er ei av dei.

Gunhild Sindre skal jobbe 2 dagar
for veka ei stund framover, så vil vi
evaluere behovet etter kvart. Vi
ønskjer Gunhild velkommen i org-
anisasjonen.
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Kontakt oss når det gjelder
Deler til JAJOD, Jonsereds, Lindquist og Standars Hjo maskiner.

Brukte JAJOD maskiner.
Verkstedtjenester og rekvisita.

2607 Vingrom
Tlf. 61 26 74 85
Fax 61 26 23 58

arne-even@owren.no

Organisasjonsnytt

Deltakarane på studieturen i Telemark. F. v. Alf Steinhovden, Jon Anders Westby,
Norvald Eikeland, Johan Skammelsrud, Gudmund flatin, Torgeir Søfferud, Truls
O. Bjerkerud, Lars Graue, Jon Arne Eikeland, Ivar Kløve, Lars Kåre almeland, Ole
Kolkind, Astrid Roheim, Asbjørn Roheim, Harald Mo Birkenes, Svein Solumsmoen,
Svein Granheim, Andreas Lomsdal, Tor Rusten, Olav Skaret, Per Arne Jostad, Kari
Myrtveit og Øystein Myrtveit. 

Gunnhild Sindre



Verdiskaping i nordSagbladet

Lofoten og Vesterålen fremstår
som et interessant skogreisnings-
område etter at det på 60-tallet
ble plantet store mengder gran
i området. En god del av denne
skogen er allerede hogstmoden.

Tekst og foto: Trond K. Johansen,
Bladet Vesterålen

– Vi må høste skogen nå, og vi kan
gjøre alt selv. Vi trenger ikke kjøpe
tjenester utenfra. Det er nå fire-
fem sagbruk I Lofoten og et til-
svarende antall I Vesterålen. De
sager spesialdimensjoner til rehab-
ilitering av eldre hus, noe som er
blitt en egen nisje for bygdesagene,
sier Trygve Brenna til Sagbladet.

Trygve Brenna, fra Opus Lofoten,
har skog og skogbruk som sitt
spesialfelt. Han er ikke i tvil om at
det er drivverdig skog i Lofoten og
Vesterålen.

– Vi har massevis av skog som kan
tas ut i dette området, sier Brenna
til Sagbladet. Et av de viktige tre-
salgene som er plantet i her er
sitkagran. Den trives godt ved kysten
og i kystnære områder.

Sitkagrana kan bli over 40 meter
høy. Nordland er det fylket i Norge

med de største arealene beplantet
med sitkagran. Når sitkagran krysses
med kvitgran, framstår hybriden
Lutsigran, som også er høyt skattet
i skogdrift og mye plantet i Nord-
Norge.

Trenger mer kunnskap
Lofoten og Vesterålen  bygdesaglag
var nylig på studietur i Troms, blant
annet for å se hvordan lokale bygde-
sager utnytter de lokale fore-
komstene av gran og furu. De 17

deltakerne på turen var innom
flere lokale bygdesager i Bardu. 

Fylkesmannens i Nordland støttet
turen, som ble arrangert av Opus
Lofoten. Tema for turen var «Verdi-
skapning av skog», og da ved å
foredle råvaren i størst mulig grad.

Opus Lofoten og Trygve Brenna
har ansvaret for en rekke kurs
knyttet mot skog og skogbruk. Han
var selv med på studieturen 

Samlet ved Wood-Mizeren på Sæteråsen sag.

Båtbygger Helge Forsbakk fra Gravdal vet hvordan han vil ha båtbordene skåret
av stokken. 
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til Troms, og sto også som arrangør
av sorteringskurset som nylig ble
kjørt ved Sortland videregående
skole på Kleiva i Vesterålen. Brenna
hevder at Lofoten og Vesterålen er
et område med stort potensiale for
denne næringen. 

– Her har vi skog rett utenfor stue-
døra til eget bruk. Vi trenger ikke
kjøpe i dyre dommer fra produ-
senter i Sverige og Sør–Norge,
men vi har ennå mye å lære, sier
Trygve Brenna.

Dette var litt av grunnen til at han
tok med de lokale sagbrukerne på
studietur til allerede godt etablerte
sagbruk i Troms.

Sæteråsen kjører Wood Meizer
LT70
Sæteråsen Sag & Høvleri AS har
drevet treforedling siden 1992. 
I januar 1997 ble det kjøpt prod-
uksjonsutstyr med større kapasitet
og fra 1.januar 2006 har det vært
to eiere, Arild Kulseng-Hansen og
Torgeir Hjalte. Per Ove Hovland er

sagfører på Wood mizeren, og
Marius Bergan, som har gått i lære
på Svenneby Sag og fått fagbrev i
høvling, er også en av gutta på saga.
Det er investert betydelige beløp 
i bedriften, en topp moderne trelast-
tørke, lagerbygg og høvel kom
nylig på plass og er i full drift.

Sagbrukerne fra Vesterålen og
Lofoten fikk en grundig innføring
i hvordan saga fungerer og hva en
bør passe på når en kjører slike
sager. Per Ove Hovland er god mann
på denne type sager. Han har også
et kanteverk fra Wood Maizer.

Også slipeservice AS i Harstad ble
viet et besøk. Det var nyttig, for det
ble knyttet mange kontakter mellom
sagførerne, høvelmestrene og de
to ved den lille bedriften i Harstad.

På turen mot Bardu bled et også
tid til et besøk innom Fartøyvern-
senteret I Gratangen og Nord-Norsk
Tre AS I Gratangsbotn. Meget
interessant for deltakerne.

Driftige menn I Bardu
Besøket hos Guttorm Lamo ved
Lamo Sagbruk i hjertet av Målselv,
ble et trivelig innslag for deltakerne
på studeturen. Han kjører den
største av Kara Master sine sager
og har også en elder høvel der han
høvler trevirket.Lamo har bygd
nytt hus til saga, der han også
har plass til å tørke noe av det
han sager. Det er også investert 
i kostbart utstyr for flising, noe
Guttorm Lamo tror kommer for
fullt i nord etter hvert som strøm-
prisene går til værs.

Arnold Øverås er med i styret for
Norsk bygdesaglag. Han har eget

Verdiskaping i nordSagbladet

Ulf Larsen er rene Petter Smart ved sitt sagbruk. Han lager alt fra benker og
bord til flotte freste panelbord til utendørs bruk.

Guttorm Lamo demonstrerer hvor fort han kan sage opp en stokk. Det gikk fort,
og bordene ble veldig bra.



Sagbladet

sagbruk langt inne I skogen i Bardu,
med en Limet 120. Der lager han
blant annet treflis til taktekking,
noe som er blitt en egen nisje og
stadig mer brukt på hus i området.
Øverås har også utstyr for å lage
flis, og leverer blant annet flis til
renseanlegget ved Biomar sitt
anlegg på Myre i Vesterålen.

Ulf Larsen har overtatt gammelsaga
etter Arnold Øverås. Han er en
skikkelig Petter Smart som har fått
saga til å fungere. Han driver den
direkte på akslingen til en diesel-
motor fra en gammel lastebil. Han
har bade turteller og kontrollpanel
like ved sin posisjon når han sager.
Det er viktig at ikke sagbladet får
for stor fart, derfor må han holde
kontroll med turtelleren.

Gammelsaga i Vik-bekken
Noe av det triveligste deltakerne
på turen opplevde, var å besøke
den gamle oppgangssaga ved Viken
Gård i Bardu. Etter en fin omvisning
ved Viken Senter, var det den gamle
oppgangssaga som skulle settes i
gang. 

Det første forsøk på å få til ei sag
ved denne bekken, ble gjort i 1805.

Det lyktes ikke helt, men i 1810-12
sto saga ferdig. Den gamle opp-
gangssaga ble drevet av fossen, noe
som entusiaster nå har klart å gjen-
skape og fått til å fungere på nytt.
De måtte søke NVE om godkjenning,
og fikk det, forteller Ola Haugli,
pensjonert anleggsingeniør fra
Bardu.

Det var i sin tid 16 oppgangssager 
i Bardu. Det var 30 kvernhus for
kverning av korn og det var åtte
stamper for stamping av ull. Det er
elver og bekker overalt i Bardu, og
disse ble utnyttet.

– Det var veldig bra at vi fikk med
oss mølla og sagbruket på Viken
før vi dro heim, sier Asbjørn Høgden
fra Sortland. Han mener at dette
var noe av det beste med hele
dagen, men så er han også lærer
og meget opptatt av museer og
gjenskaping av gamle byggverk.

Tore Henriksen fra Sortland gledet
seg til å komme heim og starte
Laimeten igjen. Han tok med seg
mange gode ideer og mye nyttig
kunnskap fra turen til Bardu.

– Jeg ser at jeg må få meg en orden-
tlig høvel og skikkelig laser-styring
på saga, sier han.

Bjørn Rakstand, som jobber som
skogbrukssjef i skogbruksetaten i
Lofoten og Vesterålen, opplevde
turen som meget nyttig.

– Det var veldig bra for oss å komme
ut og se hva som skjer andre steder.
Artig å se hvordan andre løser sine
oppgaver på forskjellig måte, sier
han.

Sønn av Guttorm Lamo demonstrerer hvordan flishuggeren kan ete i seg store
stokker av bjørk.

Ola Haugli viser dimensjonene til oppgangssaga ved Vikbekken i Bardu.

www.sag.no 7
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Sagbladet

Norsk Bygdesagforening
arrangerte den 30. oktober til
1. november ein studietur for
sine medlemmar. Turen var lagt
opp med 7 ulike bedriftsbesøk.
Bedriftene var sagbruk, lafte-
bedrift, takstolprodusent, fjern-
varmeanlegg m.m.

Tekst og Foto: Inger- Marie Svingeset

Studieturar og fagdagar er prior-
iterte arrangement i foreninga så
det var gledeleg at vi fekk så mykje
som 24 deltakarar på turen. Vi møtte
opp i Bø og vi hadde leigd buss
der ifrå. Sjå deltakarliste under
organisasjonsnytt. Her gjev vi eit
kort oppsummering frå nokon av
dei bedriftene vi besøkte. Det kjem
reportasje frå fleire bedrifter i neste
utgåve av sagbladet. 

Roheim Sag og Trevirke A/S.
Selskapet starta i 1998. Det vart då
kjøpt areal på ein næringsområde
som kommunen hadde lagt ut.
Tomta er stor og fin i eit skjerma
område. Asbjørn Roheim har vore
etableraren av bedrifta, men det
er no 3 generasjonar Roheim som
deltek i drifta. Eldstemann (far til
Asbjørn) er den som skjær mest
tømmer og har mest timar på saga,
medan både Asbjørn og Magnus
(son til Asbjørn) pendlar meir mellom
sagbruk og transport. Det er mest
grovt tømmer som vert skore på
saga på Roheim. Produkt som  lafte-
plank, villmarkspanel og emballasje
blir det som går mest av, men det
har og blitt levert ein del endå meir
spesielle produkt som grove bord-
plater i lauvtre. 

Det har blitt investert mykje i sag-
bruket, ikkje minst i form av eigen
arbeidsinnsats. ”Vi begynner å få
system no” smiler Asbjørn. Dei siste
par åra har resultatet på saga vore
bra og det er gledeleg å sjå, for det
har som for dei fleste andre vore
nokon tøffe år rett etter oppstart. 
Vi starta med å kjøpe ei båndsag
av typen Pezzolato og har seinare
utvida med ei sirkelsag av typen
Laimet. Dei skjærer dei grove
dimensjonane på båndsaga medan

dei mindre dimensjonane blir foredla
på Laimet-saga. På Roheim Sag kan
dei skjære lengder opp til 12 meter
på Pezzolato-saga medan lengdene
begrensar seg til 7-8 m på Laimet-
saga.  

På Roheim har dei og investert i
høvel, som vil bli sett idrift i løpet
av kort tid. Den er kjøpt av ein
annan medlem i Norsk Bygdesag-
forening. Dei har nyleg fått bygd
lagerbygning for ferdig skoren tre-
last og dei tenkjer seg fleire slike 
i framtida. 

Behovet for kunstig tørking av tre-
last har meldt seg og ei tørke står
høgt på ønskjelista til dei 3 på
Roheim Sag. Å ha hand om alle
arbeidsoperasjonane, hogging, tran-
sport, saging, tørking, høvling og
transport ut igjen til kunde, meinar
Asbjørn ville vere eit godt konsept
for deira bedrift.

Råstoff
Når det gjeld tilgang på råstoff, har
det fungert godt. Dei kjøper ein
del tømmer på rot og høgg sjølve,
men kjøper og ein del gjennom
AT-skog. Dei har skore ein god del
lauv i grove dimensjonar i tillegg
til gran og furu. Asbjørn seier dei

har hatt stor fordel av å kjøpe
tømmer på rot. Då får dei råvarer
som er tilpassa produksjonen både
når det gjeld kvalitet og dei rette
lengdene.  I tillegg får dei nytta
transportapparatet sitt på ein god

måte. 
Eige transportselskap:
Utanom sagbruket er transport ein
stor lidenskap både for Asbjørn og
Magnus. Dei eig både trailer og
tømmerbil og ein av dei er stort
sett på vegen ein eller stad i Norge
eller i utland. For tida køyrer dei
mykje hon frå mange sagbruk til
Hunton i Vennesla. 

Før reisefølgjet forlet Roheim var
vi heim til Asbjørn og Astrid og
fekk servert nydeleg lapskaus. Takk
for gjestfridomen og innsatsen!

Bø Fjernvarme
Anlegget er eigd av AT- Skog BA
og Midt Telemark Energi A/S og
har vore i drift litt over eit år. Dei
to selskapa eig 50% kvar og har
tilsett Ole Christoffer Røste som
dagleg leiar.  

Anlegget vil med dagens kunde-
omfang produsere ca. 5 GWh årlig.
Anlegget nyttar rå flis i form av

Studietur i Telemark

Denne Pezzolato-saga deler dei grøvste stokkane på Roheim Sag og Trevirke A/S.
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skogsvirke som leveres av AT Skog.
For råstoffet betalar Bø Fjernvarme
kr. 90 pr. m3 flis, levert i Bø. Biokjelen
har en kapasitet på 1500 KW og
det er lagt nær 2,5 km fjernvarmerør
i Bø sentrum. Anlegget er i nasjonal
målestokk lite, men er eit viktig
pilotanlegg som det fyrste bio-
baserte fjernvarmeanlegget i
Telemark.

Anlegget har etter det fyrste drifts-
året gode erfaringar og tek gjerne
imot fleire kundar. I dag er det ein
del større bygningar som får levert
varme frå anlegget: skular og off-

entlege bygg i tillegg til eit par
større næringsdrivande i Bø sentrum.
Bø Fjernvarme har i dag 11 kundar. 

Etter eit beøk på fjernvarme-
anlegget hadde vi planlagt ei besøk
hjå ei laftebedrift i Flatdal, men
der var det ingen heime? Vi var
difor heldige med at Frode Ekre
hadde etablert seg med Tradisjonstre

Telemark på same tomta. Han tok
imot 24 personar på strak arm og
inviterte oss inn i sitt snekkeri, og
fortalde engasjert om si bedrift. 

Tradisjonstre Telemark
Bedrifta vart startet høsten 2005
av Frode Ekre, og han står som eier
av firmaet og den daglege drifta. 
I dag er det to tilsette ved bedrifta.
Mesteparten av kundane er privat-
personer. Dei har og en god del
leveranse til lokale bygningsfirma
leverer til heile Telemark og Øst-
landsområdet. Blant anna leverer
dei til ein del av hyttene som Flatdal
Handlaft set opp. 

Tradisjonstre Telemark lagar alt av
kjøken, garderobar, bad og andre
type møblar etter mål, som langbord
med benker til, framskap og krone-
senger i gammel stil. 

Alt blir produsert i heiltre og hoved-
sakelig blir det brukt furu som dei
sprøytemålar i dei fargane som
kunden ønskjer. 

Stor kompetanse på måling. Over-
flatebehandling som lasering og
patinering blir utført på bedrifta
dersom kunden ønskjer det. Dei kan
og tilby rosemåla detaljar på pro-
dukter som ventilatorhette til
kjøkken. 

Frode Ekre er utdanna møbelsnekkar
og tek seg av snekkeringa av møb-
lane og innreiingane, medan mora
som har 35 års erfaring med som
målar og rosemålar tek seg av
overflatebehandlinga. 

Roheim Sag og Trevirke A/S driv og i transportbransjen. Her er ein tømmerbil
med flott profilering på.

Her er turgjengen samla framfor Fjernvarmeanlegget i Bø.

Sagbladet

Frode Ekre viser Johan Skammelsrud
og Gjermund Flatin korleis innreiingar
vert felt saman.

9



F o r u m  f o r  n o r s k e  b y g d e s a g e r  10

Veum Sag A/S
Selskapet vart etablert i 1999 og
det vart investert om lag 1,2 milli-
onar kroner i maskiner ved oppstart.
Dei kjøpte ei Kara Master sag, ei
dobbelkante og transportørar nytt
frå Kara. Det blir no skore mellom
2500 og 3000 kbm årleg på saga.
Det er i dag 4 fast tilsette på bruket
og 3 av dei er aksjeeigarar i Veum
Sag A/S.

Hovudprodukta er lafteplank og
grove dimensjonar til f. eks.
stavlaft, i tillegg til at dei skjær
årleg ca. 40.000 m villmarkskledning.
Faste kundar tek unna om lag 4.000
m lafteplank for året. Marknaden
meinar dei er god og dei har ikkje
hatt problem med å selje produkta
sine. Kundane er hovudsakleg lafte-
bedrifter, men dei fleste av desse
ligg utanom deira kommune. 

Transportkostnadane er difor ei
ekstra utfordring. Etter dei erfar-
ingane som dei har gjort på Veum
Sag A/S er det ikkje alltid like viktig
for kunden å diskutere pris. Kvalitet
og leveringstidspunkt er minst like
viktig. Det er difor viktig å halde
leveringsdato og halde ein høg
kvalitet for å nå ut i marknaden,
påpeikar eigarane. 

På spørmål om dei skjær kjerneved-
produkt er svaret blankt nei. Det
har vore prøvd, men på grunn av
det råstoffet som er i området er
dette ikkje aktuelt å satse på i
framtida. I dag skjærer dei i tillegg
5-600 kubikk med leigeskur. Dette
er tenester dei utfører mest for
”goodwill” i lokalmijøet. Det er
ikkje alltid like god kvalitet på dette
tømmeret og fører ofte til ekstra
kostnadar i produksjonen. Ei kjend
sak blant dei fleste bygdesagene
er at det ofte er ”forureina” tømmer
i form av sand og spikar som kjem
inn for leigesaging. På Veum Sag
tek dei ekstra betaling pr. spikar
på kr. 500,-. Sagblada dei brukar
på si sag kjem frå leverandøren
Nässjø og blir kjøpt gjennom
Reistad Maskin. 

Tømmeret kjøper dei gjennom skog-
eigarforeininga AT-Skog. Kvaliteten
på det tømmeret dei får inn er ikkje
alltid like bra og det største prob-
lemet lokalt er rotsleng og til-
høyrande tennar. 

På dette sagbruket tek dei lengder
opp til 10 meter og 80 cm diameter
på tømmeret. På tomta finn vi og
ein laftehall som blir utleigd til
Tokke og Voje Laft. 

Bedrifta er i dag solid med ein god
økonomi, men dei innrømmer at
det har vore nokon tøffe år i opp-
starten dei og. Dei har blitt møtt
med velvilje frå Innovasjon Norge
som gav dei støtte på 300.000 kr.
og eit rentefritt lån på 500.000.
Det var ein tung prosess med
kommunen å få til eit næringsareal
i området dei ynskte å etablere seg
på, men dei nådde fram til slutt. 

Tørke: På Veum Sag A/S har dei
investert i vedfyrt trelasttørke levert
av Agder Miljøenergi A/S. Dagleg
leiar der er Frode Madsen og han
kom til Veum Sag denne dagen for
å fortelje om nettopp denne tørka.
Denne tørka har vore eit pilot-
prosjekt og litt ”barnesjukdomar”
har dei måtte tole, men det har
ikkje vore mykje kluss. Eine prob-
lemet var at ein termostatventil
måtte skiftast for det viste seg at
temperaturen inn på kjelen var 
for lav. 

Tørka har kosta 400.000 kr. og vart
levert ferdig med isolert container.
For å halde temperaturen oppe må
det fyllast på fyren to gongar for
dag. Det er minimale driftsutgifter
på denne tørka, då råstoffet er bi-
produkt frå saga og laftehallen.

Slik ser den vedfyrte tørka ut på Veum Sag A/S. Den er levert komplett av Agder Miljøenergi A/S.

Studietur i TelemarkSagbladet
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Det går nokon kroner til elektrisitet
på viftene og ellers er det berre
vanlege vedlikehaldsutgifter på
anlegget. Eigarane er svært godt
nøgde med investeringa. Tørke-
anlegget består av ein 80 Kw vedkjel,
akkumulatortank på 3000 l, styrings-
eining, temperaturfølar og 2 stk.

5-trinnsvifter i taket. Tørka rommer
8 trelastpakkar i slengen og brukar
om lag 1 veke på å tørke ned tre-
virket til 18%. 

Veum Sag A/S er ei flott medlems-
bedrift og med ei eventyrleg ut-
vikling på få år. Før vi reiser spør vi

kva som er suksessfaktorane bak
bedrifta. Svaret var at dei var 4
aksjeeigarar med lik aksjepost som
måtte legge sin innsats i å få be-
drifta på beina. Når det var gjort
er kvalitet og leveringsdyktighet
nøkkelen.  

Ikkje noko tvil om at vi møtte mål-
bevisste og dyktige eigarar på
Veum Sag A/S.

Sagbenken på Veum Sag. Typen Kara Master.

Stemninga er god og praten går livleg
når bygdesageigarane møtes. Her ved
John Anders Westby og Harald Mo
Birkenes.

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

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

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

www.sag.no



F o r u m  f o r  n o r s k e  b y g d e s a g e r  12

Materialbanken AS møter 
ulvetidene med produksjons-
omlegging og nye produkter.
Byggemarkedene er i rask
endring som følge av finans-
krisen. Dette rammer også
Bygdesagforeningens med-
lemmer. Materialbanken AS i
Vingelen møter de kommende
nedgangstider med en offensiv
holdning. – Vi satser på nye
produktområder og vil også
utvikle nye produktkombi-
nasjoner inn mot prosjekt-
markedene i tida som kommer,
sier daglig leder Jakob Trøan.

Tekst og foto: Tor Magnus Hansen

Materialbanken AS er en virksomhet
som har vært i rivende utvikling de
siste åra. Bedriften har en fartstid
på 10 år i år, og ble stiftet med sikte
på å serve restaureringsprosjekter 
i den gamle trehusbebyggelsen på
Røros. Gjennom åra har virksom-
heten vokst kraftig og etter en
sammenslåing med Røes Sagbruk AS
i Vingelen  i 2005, har virksomheten
i dag et betydelig omfang. 

Materialbanken AS har satset på
nisjeprodukter med malmved-
produkter som en viktig ingrediens,
men har også en stor omsetning av
lafta hytter og laftetømmer. 
– I 2007 fordelte omsetningen seg
med 40% på  malmvedprodukter,
20% på lafting av hytter, 20% innen

laftetømmer/ villmarkspanel og 20%
innen spesielle bygningselementer
som stolper, konstruksjonsvirke,
never, husmose og liknende, for-
teller Jakob Trøan. 

Nedgang for hytter, vekst på
malmved og spon
Jakob forventer en nedgang innen-
for hyttemarkedende i tida som
kommer. – Omsetningen i 2007 vil
vel ikke påvirkes i særlig grad og vi
når nok en totalomsetning på 20
millioner kroner i år, anslår han.
– Neste år derimot må vi forvente
en klar nedgang, men vi ser allikevel
flere interessante muligheter fram-
over. Et viktig område kan bli
vedlikeholdsfrie fasader på større
offentlige bygg/ store prosjekter,
der malmved av furu er stikkordet.
For prosjekter innen offentlig sektor
ser vi allerede  lovende utsikter 
i 2009, røper han videre.

Et annet spennende område er tak-
spon. De siste åra har Material-
banken AS satset bevisst på å utvikle
dette produktområde, og nå er
dette i ferd med å ta av. – Vi leverer
nå både håndkløvd, høvla og sagd
spon, sier Jakob. Han understreker
imidlertid at dersom dette skal bli
et viktig område, er det nødvendig
å industrialisere produksjonen. 

Materialbanken AS har derfor satset
mye på teknologiutvikling. Ikke
minst er det lagt ned mye ressurser
i å få til ”maskinell håndkløving”.
Det vil si at man gjennom bruk av
maskiner kan klare å  ivareta prin-
sippet fra håndkløvinga om ikke å
bryte med fiberstrukturen i veden.

Førsteklasses materialkvalitet
en forutsetning
Jakob Trøan understreker imidlertid
at det først og fremst er materal-
kvaliteten til det lokale virket som
vil være avgjørende i konkurransen
framover. – Vi har gjennom våre
avtaler med skogeierforeningen til-
gang på et unikt råstoff som legger
grunnlaget for mye av våre satsinger,
sier Jakob. – Seintvokst, malment
furuvirke fra Østerdalen er et særlig
godt råstoff når kravet til varighet

De ansatte i Materialbanken AS forventer tøffere tider og forbereder seg på til-
pasninger i produksjonen. Her representert med f.v: Bill Ragnar Kaasen (sagmester),
Terje Røe (sjåfør og ferdigvareansvarlig) og Richard Loo (driftsoperatør stående
på stigtrinnet), Arnfinn Løkkesveen (produksjonssjef) og Jakob Trøan (daglig leder).

Materialbaken AS

Tettvokst, malmen furu er en viktig
suksessfaktor for Materialbanken AS,
sier daglig leder Jakob Trøan. Her
presenterer han et parti spesialplank 
til båtproduksjon.

Medlemsbedriften



tillegges vekt. Oppgaven for oss
som produserer er å ta vare på disse
kvalitetene gjennom produksjons-
prosessen, understreker han. 
Særlig er det viktig å få til stående
årringer. Når det gjelder takspon
må produsenten samtidig bli effek-
tive i produksjonen. Tradisjonell
håndkløving blir for kostbart og
omstendelig og dermed må vi over
på andre teknikker.   

Takspon av furu varer i flere
hundre år
Materialbanken AS er involvert i
restaureringen av kirketaket på
Tynset kirke. Dette taket ble lagt 
i 1794 og har altså hatt ei levetid
på 214 år. Nærmere studier tyder
på at dette i alle fall delvis, har vært
sagd spon. – Suksessfaktorene er
nok først og fremst materialkvalitet
og vedlikeholdsrutiner, mener Jakob
Trøan. – Behandling med tjære ved
legging og javnlig etterbehandling
er nødvendig for å ta vare på
materialene som slites som følge
av sol og vindpåvirkning over tid.
Mangel på vedlikehold har resultert
i en sterk forringelse av det opp-
rinnelige spontaket på Tynset-kirka
de siste åra.

Materialbanken AS kan i dag levere
både takspon og i samarbeid med

den svensk samarbeidspartneren
Kyrktak AB,  også legging og ved-
likehold. – Vi kan i dag levere ei
totalpakke for ferdig lagt takspon
av tettvokst malmfuru sammen med
en vedlikeholdsavtale, dersom bygg-
herren ønsker det, understreker
Jakob Trøan. Kyrktak AB er etablert
av en gjeng svenske fjellklatrere
som har spesialisert seg på å jobbe
på bratte tak. 

Utfordringene når det gjelder tak-
sponproduksjonen  ligger særlig på
materialsida tror Jakob. – Vridning
i veksten skaper problemer i prod-

uksjonen og det er en særlig ut-
fordring å finne fram til rettkløvd
furuvirke som samtidig både er
malment nok og tettvokst.   

Lafting og nye kombinasjoner 
i  konstruksjonene
Når det gjelder de tradisjonelle
laftebygningene vil det også her
komme endringer framover, slik
Materialbanken ser det. Nye
konstruksjoner der materialer som
glass, stein og stål kombineres med
lafteteknikker vil være interessante
utviklingsområder. Samtidig vil
konstruksjonstyper som gitterverk/
grindverk være spennende. 

Materialbanken AS vil nok også
utvikle seg inn mot boligmarkedet,
når hyttemarkedene forventes å
avta framover.  – Klarer vi å tute
med de ulvene som er ute, ser fram-
tida fortsatt spennende ut, avslutter
en entusiastisk Jakob Trøan.

Fakta om Materialbanken AS
• Stiftet: 1998
• Omorganiseringer: Fusjonert med

Røes Sagbruk AS 2005
• Største eiere: Glommen Skogeier-

forening 40%, Røros kommune 30%,
Vingelen Næringsselskap AS,  
Andre interessenter 10 %

• Antall ansatte: 12, 6 årsverk i 2006
• Daglig leder: Jakob Trøan
• Omsetning og resultat: 2006 - O:

14,4 mill R: 0,4 mill. 2007 – O: 
17,0 mill R: 0,35 mill.

Takspon til kirketak og nye bygg er et av Materialbanken sine satsingsområder
framover.

Materialbanken AS satser en del på spesielle bygningsmaterialer. Lageret av never
er omfattende og never står sammen med andre spesialprodukter for 20% av
omsetningen.

Medlemsbedriften
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Annonse www.sag.no

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.  

DET ER DIFOR med glede vi kan tilby denne
rådgjevingstenesta, der de får  høve til å få på

plass ein rådgjevar til å å diskutere vidare
utvikling av bedrifta med.

TA KONTAKT med Norsk Bygdesagforening,
Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal. 
Tlf.: 57876660 el. 91886113 for meir
informasjon.  

Norsk Bygdesagforening tilbyr alle sine medlemmar
ei svært gunstig rådgjevingsteneste
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Prøv oss når det gjelder
•Fuktmålere

• Rundkuttere, profilkuttere
•Rillestål, rundkutterstål

•Laserlys
•Strammeverktøy

•Binol smøre/renseolje
•Titac plaststifter, stiftemaskiner

•Barkriverstål
•Huggerkniver og barkriverstål

•Tømmerkritt
•Stempel, fargeruller m.m

•Kjedekappsager

Dessuten nye og brukte maskiner for
sagbruk og høvleri.

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

e-post info@fonhus.no
www.fonhus.no

Vi leverer tømmersagblader og verktøy 
av beste kvalitet

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

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

Gode
og effektive

sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer

Kapsager

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes

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

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen

3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no

www.sag.no
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Prosjektet har hatt som hovud-
mål å bidra til auke verdiskaping
og konkurranseevna i verdi-
kjeda frå skog til ferdige produkt
ved tørking av gove materialar
av furu. Prosjektet er utført av
Trevekst i Land og Etnedal,
Løten Bygdesag og Kistefos Sag,
medan Treteknisk Institutt står
bak forsøksaktiviteten i pro-
sjektet. Prosjektet har blitt
støtta av Innovasjon Norge og
det er no laga rapport frå dette
prosjektet. 

Nedanfor har vi plukka med oss
noko av innhaldet i den  den 2-
delte rapporten. Rapporten kan fås
ved å kontakte Trevekst i Land og
Etnedal ved prosjektleiar Ole Helmer
Bjørlien. 

Bakgrunnen for at Løten Bygdesag
og Kistefos Sag engasjerte seg i pro-
sjektet var at de mente det mangla
en del kunnskap om pratisk bruk
og resultat av tørkeprosessene. 
Det er ei rekke med bygdesager 

i Norge som skjærer grove mater-
ialer, for eksempel til lafting. Disse
har i hovedsak vært tørket naturlig,
gjerne ett, to eller tre år før bruk.
Mange bruk tørker også materialene
kunstig, men kunnskapene om
tørking, spesielt kunstig, er mangel-
full hos mange. 

Levarandører av utstyr har gode
kunnskaper om de tekniske egen-
skapene ved tørkeutstyret, men
ikke gode nok kunnskaper om prak-
tisk bruk og resultater av tørkingen. 
I mange land foregå også kunstig
tørking av grove materialer og noen
land syntes å ha betydelig bedre
kunnskaper enn  oss på området. 

Utfordringer ved tørking av
grov furu med mye kjerneved
og tette årringer:
Vridning: Kommer særlig på tømmer
fra høyereliggende strøk, og kan
best elimineres gjennom sortering
av tømmeret, for eksempel unngå
tennar, mye kvist, sterke overganger
i årringbredde og krok. 

Sprekking: Vil oppstå  på omtrent

alt tømmer Det er ikke lett å unngå
spenninger i trevirke ved tørking.
Da må en sette inn spesielle tiltak
som å lage radiale sagspor eller
bruke laminerte bjelker. 

Misfarging: Dette kan oppstå av
flere årsaker. Lys sopp tidlig i den
kunstige tørkeprosessen gir lite
misfarging. Blåvedsopp er utford-
rende om sommeren og må for all
del unngås. Kunstig tørking ved
temperaturer like under 42 grader
gir blåved, det samme gjelder natur-
tørking under fuktige forhold.
Tørking under høge temperaturer
kan gi fargeendringer som er neg-
ativt for virket. Selv tørt virke kan
bli blått når det utsettes for høg
luftfuktighet og temperatur. 

Tørrhet: generelt og spesielt de
forskjeller som oppstår i tørkepro-
sessen mellom yta og kjernen. 

Tidsforbruk: naturtørking tar 1-3
år, tørking i kondensasjonstørke tar
3-4 uker, mens vakuumtørking tar
6 dager, også når en bruker radio-
bølger. 

Prosjektet “Tørking 
av grov material”

Vakuumtørka på Løten Bygdesag A/S har vore sentral i gjennomføringa av prosjektet "Tørking av grov material"



Økonomi: Vi kjenner kapital og
lagerkostnadene ved naturtørking,
og gjennom hovedprosjektet også
kostnader ved kondensasjonstørking
og vakuumtørking. Det viser seg at
kostnadene ikke er svært forskjellige.

Fleksibilitet for levering av
materialer: Her er en mer fleksibel
jo raskere tørkemetode en bruker.

Styringssystem- og program for
tørke. 
Dokumentasjon av kvalitet på ferdig
tørket materiale. 
Kunnskaper om laftevirke og kon-
takt med markedet. 

Hensikten med prosjektet har vært
å finne fram til hvordan en skal
tørke grove materialer av furu på
en effektiv måte i mindre bedrifter
med et tørkebehov på 200-5000
kbm trelast pr. år. Erfaringene tilsier
at resultatene har interesse også
for større virksomheter. 

Det har blitt vurdert ulike tørkemet-
oder og lagt hovedvekt på naturlig
tørking, tørking under vakuum  og
i kondensasjonstørke/ konvensjo-
nell tørke.  En har nå skaffet seg
erfaringer gjennom 123 gjentag-
elser i vakuumtørka og flere års
erfaring med kondensasjonstørke.
Bruken av tørka  og forsøkene viser
at dette er en effektiv tørkemetode
som gir godt kvalitetsmessig resultat
på høyde med naturlig tørking og
tørking i kondensasjonstørke. 

Tørking av grove materialer tar ca.
20 døgn i kondensasjonstørke/
konvensjonell tørke, mens tørke-
tider på 5-6 døgn fra innsett til ut-
tak i ei vakuumtørke, gjør bedriften
enda mer leveringsdyktig på spesial-
kvaliteter. Vakuumtørka krever litt
større energimengde enn kondens-
asjonstørke/konvensjonell tørke,
men totalkostnadene er på omtrent
samme nivå. Det ser ut til at så rask
tørking gir negativ innflytelse på
styrke og kvalitet. Det er viktig at
en her bruker nok tid på oppvarm-
ing, for å unngå yteherding og på
kondisjonering etter at vakuum er
hevet, for å unngå spenninger i
virket. 

Prosjektet har også vurdert på andre,
mer avanserte tørkemetoder med
høgfrekvent ståling og lignende
blant annet ved å besøke bedrifter
i Canada/USA, men investerings-
kostnadene anses å være for høge,
samtidig  som tørkingen neppe går
raskere enn ved vakuumtørking. 
Høgtemperaturtørking ble vurdert
og forsøkt under forprosjektet, men
ga misfarging og lukt, noe som førte
til at det ikke ble gått videre med
forsøkene.

Forsøkene som Treteknisk Institutt
har gjennomført er oppsummert 
i rapporten: Prosjektet har behandlet
forhold omkring tørking, fuktighets-
tilpasning og fuktighetsmåling av
lafteplank i sitt oppdag. 

Når det gjelder tørkeforsøkene, ser
det ikkje ut til at verken temperatur-
nivå eller tørkehastighet har hatt
veldig stor betydning for sprekk-
mengden på planken. Det er først
og fremst fuktighetsnivået som
bestemmer sprekkmengden, og 
i mindre grad tørkeprogrammet.
Et raskere tørkeprogram gir en større
variasjon i sluttfuktighet med til-
hørende variasjon i sprekkbildet.
Dermed øker sannsynligheten for
enkelte planker med lav sluttfukt-
ighet og store sprekker. Dette er
momenter man må ta hensyn til ved
valg av tørkeprogram. 

For optimal tilpasning av trefuktig-
heten viser resultatene fra denne
undersøkelsen hvile til dels store
variasjoner som det må regnes med
i grov lafteplank under bruk. Både
fra bygning til bygning, gjennom
året og fra yttervegg til innervegg.

Resultatene viser imidlertid at for
bygninger som er oppvarmede i
vinterhalvåret, vil trefuktigheten
gjennom tverrsnittet være betydelig
under 20% når bygget er tatt i bruk.
Dette bør det tas hensyn til ved
optimalisering av produksjons-
fuktigheten på lafteplank. 

Når det gjelder fuktighetsmåling,
ser det ut til at 30 med mer er for
liten innstikksdybde. Resultatene
viser at innstikksdybden ligger i
området 36-40 med mer fra flatsiden
og i området 44-47 mm fra rund
side. Det anbefales imidlertid at
det i bransjenormen fortsettes med
å benytte 30 med mer som innstikks-
dybde, fordi en metode hvor elek-
trodene skal slås inn mer enn 30
med mer antagelig er lite hensikts-
messig i praksis. Det bør vurderes
om det heller skal benevnes som
fuktighet ved 30 med mer i stedet
for gjennomsnittsfuktighet, da denne
i hvert fall for nytørket lafteplank
er høyere. Alternativet kan være
at det legges til et erfaringstall på
verdiene på 30 med mer for å esti-
mere gjennomsnittsfuktigheten. 

Sagbladet

Nâssjô svenske kvalitets sagblader
Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp.
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

Ove Ødegård AS, P.b. 40, Bekkevn. 202,
Vear Industriomr., 3108 Vear (Tønsberg)

Tlf: 33 36 51 56 - Fax: 33 36 59 91
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Annonser www.sag.no

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

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

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

Lei av dårlig tørking?

BygdeMart`n

Har for salg:

• JaJod G230 HD valsekløve Venstre (store)
• Johnsred høvel H45 k/Z

• Johnsred slipemaskin SL-10E for freser
• Waco SIBA postningsagregat m/ 2 aksler

• Diverse freser
• Tørke IM1500 Kondensasjonsaggregat 

• Erjo Barkriver 200 BS
• Div. Motorer

Haugestad Sagbruk
Jan-olav@haugestad-sag.no

Mobil.: 975 83 180



VI HAR FOR SALG FØLGENDE BRUKTUTSTYR:
• Avlegger etter høvel med kappbenker

• Kjeder med og uten medbringere

• Diverse tverrtransportører

• Inn/utmating tørrkløve 

• Endefresapparater

• Kapptransportører

• Reimtransportører

• Endefreseverktøy

• Skaketransportør

• Komplett høvleri

• Høvelinnmatere

• Rulleskinner

m. m.

Alt bruktutstyr skal bort!

Kontakt Dag eller Steinar på telefon: 33165574/33165576
steinar@john-flessum.no 

Annonser www.sag.no
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30 Oktober ble det i Rogaland
arrangert et nytt og spennende
seminar kalt ”Treverk”. Seminaret
er et ledd i prosjektet ”Nettverks-
bygging” som Fylkesmannen i
Rogaland i samarbeid med
Bygdesagforeningen har iverk-
satt. 

Tekst og foto: Svein Kjetil Rønnevik,
Rogaland bygdesagforening

Seminaret hadde 31 deltakere fra
lokale sagbruk, byggmestere/tøm-
rere, arkitekter, byggfirma og 3
større trebrukende industriforetak.
I tillegg deltok landbruksdirektøren
og fylkesskogsjefen i Rogaland.
I forkant av seminaret hadde bygde-
sagforeningen fått utarbeidet en
brosjyre som presenterte de mest
aktive sagbrukene i fylket. Denne
ble delt ut til alle deltakerne for å
gi en kort og god presentasjon av
hva de lokale sagbrukene i fylket
kan produsere og hvor de er lokal-
isert. Brosjyren ble veldig godt
mottatt og denne vil bli brukt
videre i markedsføringen av bygde-
sagene i Rogaland.

Under seminaret ble det avholdt
nettverkssamtaler som foregår som
en  ”speed-dating”, det vil si at de
8 deltakende lokale sagbrukene
sitter ved hver sitt bord mens de
øvrige deltakerne sirkulerer hvert
8. minutt. På denne måten opprettet
vi grunnlag for forståelse og samar-
beid ved at deltakerne snakket
ansikt til ansikt. Under samtalene
får det enkelte sagbruk presentert
sine produkter og ”kunden” får
vite hva som finnes av ”kortreist
miljøvennlig trelast”

Etter lunsj fikk vi engasjerte inn-
legg fra aktører innen trebruk: 
Professor Knut Einar Larsen, leder
av 1-2-TRE avdelingen ved NTNU,
gav oss sitt syn på kvalitet og mod-
erne trebyggeri.

Byantikvar i Stavanger, Anne- Merete
Skogland innleder om Trehusbyen
Stavanger der hun signaliserte at
seminaret var en aha-opplevelse

for henne del. Hun visste ikke om
de mulighetene som bygdesagene
gir mtp materialer til restaurering
av gammel trehusbebyggelse. 

Byggmester Kjell Solheim fra Jelsa
avrunder med lokalt trebruk og
kvalitet med Rogalandsvirke.

Til slutt ble det avtalt å etablere
”Rogaland Treforum” innen Mars
2009. Dette forumet skal jobbe
videre med det arbeidet som er
påbegynt i fylket nemlig ” å få auka

bruk av lokalt trevirke frå Rogaland,
auka foredling av tømmer frå
Rogaland og utvikling av verdikjeda
frå sagbruk til bygg i fylket vårt.”

Rogaland bygdesagforening takker
landbruksdirektør Joar Oltedal og
fylkesskogsjef Lars Slåttå for fan-
tastisk god støtte/samarbeid i prosj-
ektet og vi gleder oss til å jobbe
videre med å utvikle bygdesagene/
spesialsagene og verdikjeden fra
lokal skog til lokal sag til lokalt
bygg.

Seminar i RogalandSagbladet

”speed-dating” var en spennende del av seminaret i Rogaland. Alle sagbruka
fekk presentert seg på en god for byggmestere, tømrere, arkitekter, treindusti
og byggfirmaer.

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

Sagtomta, 2337 Tangen

Stehle SML for fressliping m/delehode
Ca 25 cm vandring. Mod år/mnd: 1976/9

Vollmer Cana SL m/sidesliper
Venstre maskin mod 1981
Sidesliper EMSL mod 1982

Kjører egne sliperuter
www.teroteknisk.no

Medlemstilbod
• Særtrykk: Strekking og Retting av Sirkelsagblad kr. 100,-
• Særtrykk: Tørking av trelast kr. 100,-
• Sorteringsreglar for båtbord og hudplank kr.   50,-
• Dimensjonstabellar kr. 100,-
• Trelastkalkulator (elektronisk utg.) kr. 700,-
• HMS perm.  for medlemmar kr. 2.000,- 
• HMS-perm for ikkje-medlemmar kr. 2.500,-

Prisane er eks. mva. 
Ring til Norsk Bygdesagforening, 57 87 66 60
eller send E-post til norbygd@online.no for bestilling.
Prisene gjelder NBF`s medlemmer og abonnenter. Porto kommer i tillegg.



Bransjenytt

Frivillig skogvern
fungerer 
Regjeringen øker bevilgningene
til frivillig skogvern med 86,5
millioner kroner. Vedtaket som
er et ledd i regjeringens satsing
på økt skogvern innebærer at
skogeiere selv tilbyr skogarealer
for vern. Landbruks- og mat-
minister Lars Peder Brekk mener
at ordningen med “frivillig vern
av skog” fungerer svært godt.

- Partnerskapet mellom Norges
Skogeierforbund og Direktoratet
for naturforvaltning gir klare res-
ultater. Skogeiere har i økende
grad tilbudt staten vern av egen
skog og dette viser at skogbruket
gjennom samspill og samarbeid
bidrar for å finne gode løsninger.
Frivillig vern av skog er et godt
eksempel på partnerskap som bi-
drag til å løse miljøoppgaver, sier
landbruks- og matminister Lars
Peder Brekk.

- Jeg setter stor pris på det nasjonale
partnerskapet vi nå ser for bruk og
vern av skog. Det har skjedd en
enorm utvikling fra konflikter mell-
om skogbruk og miljø og fram til
dagens løsninger med Levende Skog
og frivillig vern som utfyller og
konkretiserer de rammene myndig-
hetene setter. I tillegg har det skjedd
en omfattende kompetanseopp-
bygging der opplæringstiltak, økt
satsing på kunnskapsutvikling og
registrering av miljøverdier står
sentralt. Jeg vil framheve at partner-
skapsløsningene forutsetter en sterk
medvirkning og involvering av
næringsinteressene og dette er bra
for det felles ansvar vi har for bære-
kraftige løsninger med miljø-
begrunnede restriksjoner på bruken
av ressursene, sier landbruks- og
matministeren.

Samarbeid om frivillig skogvern
Frivillig vern av skog er et samar-
beidsprosjekt mellom Norges Skog-
eierforbund og Direktoratet for
naturforvaltning, der også fylkes-
mennene deltar. Ordningen

innebærer at skogeiere tilbyr staten
vern av egen skog. Hittil er det
vernet 45 områder gjennom dette
samarbeidet. Disse områdene utgjør
et samlet areal på ca 106 km2, hvorav
ca 56,1 km2 produktiv skog. I tillegg
pågår det frivillig skogvernprosesser
med sikte på vern av ytterligere ca
100 områder med ca 250 km2 prod-
uktiv skog. Hittil i 2008 er det
startet opp 40 frivillige vernesaker. 

- Skal en lykkes med å ta vare på
det biologiske mangfoldet må en
se skogeierne som en ressurs og
ikke en trussel. Her blir det avgjør-
ende at skogeiere og bønder selv
tar ansvar, og at myndighetene
spiller på lag med næringsaktørene,
sier Lars Peder Brekk.

Miljøløft
- Miljøsertifiseringen av skogbruket
og arbeidet med frivillig vern av
skog viser at dette er mulig. Ingen
offentlig detaljregulering av skog-
bruket kunne gitt et tilsvarende
miljøløft som næringens egen
miljøsertifisering. 

- Frivillig vern av skog har på sin
side ført til en ny giv i skogvern-
arbeidet. Fra å være ekstremt kon-
fliktfylt, har skogvern nå blitt en
positiv mulighet for norske skog-
eiere. Tilsvarende effekt har jord-
brukets egne ordninger som miljø-
plan på gården, SMIL og Regionalt
miljøprogram. Her rettes innsatsen
mot å ta vare på arter og naturtyper
som ikke alene fanges opp gjennom
ordinære virkemidler. Dette viser
at vår innsats for å verne skog på
frivillig basis fungerer godt, sier
Lars Peder Brekk. 

Skog
Regjeringen øker bevilgningene til
frivillig skogvern med 86,5 millioner
kroner. Vedtaket som er et ledd i
regjeringens satsing på økt skog-
vern innebærer at skogeiere selv
tilbyr skogarealer for vern.

Fra Landbruks og matdepartementet

Hva er trebrensel
verdt?
For hver TWh bioenergi vil det
omsettes trebrensel med en
verdi på anslagsvis 150-200
mill. kroner. For å kunne sette
riktig verdi på brenselet er det
avgjørende å kunne bestemme
energiinnholdet i leveransene.
Norsk institutt for skog og
landskap gir i en rapport en
innføring i ulike sider ved
brenselskvalitet.

Bruken av bioenergi og trebrensel
vil øke betydelig i årene som kom-
mer. Politisk ligger det målsettinger
om en dobling av bruken. Utbygg-
ingstakten i fjernvarmesektoren er
nær femdoblet på fem år. Dette vil
igjen føre til en sterk økning i bruk
av trevirke som brensel. Biprod-
uktene fra sagbruk og treforedlings-
industri vil øke i verdi. I tillegg blir
det aktuelt å hente ut hogstavfall,
stubber og annet virke av lav kval-
itet for bruk i fyringsanlegg, skriv-
er Skog og landskap.

I siste nummer av serien “Viten fra
Skog og landskap - Skogens ress-
urser” gis det en innføring i ulike
sider ved brenselskvalitet og hva
som gjør noe til et bedre brensel
enn noe annet. 

Forfattere er Helmer Belbo og
Simen Gjølsjø. 13.11.08 (skogog-
landskap.no)

Lessing og lossing av brenselflis. Foto:
Helmer Belbo, Skog og landskap .
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Kutterspon

Allskog forsyner
Forsvaret med lokal
brenselsflis
Allskog har i disse dager skrevet
kontrakt med Forsvarsbygg angå-
ende leveranse av brensel til bio-
brenselanlegget i Setermoen leir.
Kontraktens størrelse er på nærmere
12 millioner kroner, og strekker
seg over fire år.

Dette innebærer ca 6000 fm3 skogs-
flis i året, noe som tilsvarer om lag
300 bjørketrær hver dag i fyrings-
sesongen. Man regner altså med å
få en flerdobling av hogsten i om-
rådet, noe som vil være svært vik-
tig for aktiviteten i skogen i Bardu
og det øvrige nærområdet til
Setermoen. 

Avtalen vil få stor betydning for
Bardu kommune generelt, da det
vil skape nye arbeidsplasser, pluss
ringvirkninger for det øvrige
næringslivet. Ser man på det miljø-
messige aspektet så vil en mer aktiv
skjøtsel av skogen samtidig gi et
åpnere og lysere landskap.

(allskog.no)

Trebasert Unnova-
sjonsprogram godkjent 
av ESA
EFTAs overvåkningsorgan ESA
har i dag godkjent Landbruks-
og matdepartementets notifik-
asjon av støtten til forskning
og utvikling til store bedrifter
samt innovasjonsstøtten til alle
bedrifter gjennom Trebasert
Innovasjonsprogram.

LMD sendte sin notifikasjon i april,
og ESA har stilt oppfølgingsspørsmål
i flere runder. Men nå har man fatt-
et avgjørelse om at Trebasert Inn-
ovasjonsprogram er i overensstemm-
else med ESAs retningslinjer.

- Det forventes nå en økning i
aktiviteten på Trebasert Innovasjons-
program, skriver LMD.

Trebasert Innovasjonsprogram ble
etablert i juni 2006 som en oppfølg-
ing av Treprogrammet som hadde
pågått fra 2000 til 2005. Fra 2006
til i dag har det vært gitt støtte i
henhold til gruppeunntak for forsk-
ning og utvikling i små og mellom-
store bedrifter, og gruppeunntak
for opplæring. Programmet har som
mål å øke bruken av tre som mat-
eriale og øke lønnsomheten i hele
verdikjeden. Programmet forvaltes
av Innovasjon Norge og det gis
støtte til prosjekter innenfor indus-
trielt byggeri, treprodukter, tradi-
sjonstre og innovasjonssystemer.

(skog.no) 05.12.08

Satser på eksport av
greiner til bioenergi
Regjeringen varsler storsatsing på
bioenergi. I mens står skogeierne
klare med en vare de ikke får solgt.
Varen det er snakk om er grot; for-
kortelse for greiner og topper som
blir igjen i skogen etter avsluttet
avvirkning.

- I Norge er ikke bioenergipro-
sjektene store nok til å bruke grot,
men etterspørselen i Sverige er så
stor at den ikke dekkes med egen
råvare, sier Glommens produksjons-
sjef Arne Ivar Øvergård til Nationen.

(Glommen.no) 31.10.08

Kjerneved av furu
Kjerneveden hos furu har i den
senere tid blitt mer etterspurt fordi
den har god holdbarhet mot ned-
brytning. Kledning og vinduer
etterspørres der man ikke ønsker

overflatebehandling eller impreg-
nering. I kontakt med mat er den
mer hygienisk enn for eksempel
plast. Treteknisk og TreFokus har
oppgradert Fokus på Tre nr. 25
”Kjerneved av furu” på 8 sider,
som kan bestilles uten kostnad hos
Treteknisk.

Forfattere er
audun.ovrum@treteknisk.no og
per.otto.flate@skogoglandskap.no

Sitkagran i Norge
Ulike virkesegenskaper hos
sitkagran som har vokst i Sør-
Midt- og Nord-Norge er testet.
Resultatene presenteres i
nummer 8-08 i serien: Forskning
fra Skog og landskap.

Sitkagran har blitt plantet i Norge
siden tidlig på 1900-tallet. Det er
et etablert treslag i Norge, og har
vist seg vekstmessig velegnet på
Vestlandet og i Nord-Norge. Sitka-
gran trives godt i det fuktige kyst-
klimaet, og den tåler vindslit og
havluft bedre enn vanlig gran.

Om noen år vil det være et betydelig
tilbud av norsk sitkagrantømmer
i Norge. Foreløpig er erfaringen
med dette treslaget begrenset, og
skogbruket har etterlyst doku-
mentert informasjon om forskjellige
virkesegenskaper hos sitkagran.

I denne undersøkelsen tar vi for
oss sentrale virkesegenskaper hos
norskvokst sitkagran, først og fremst
egenskaper som har betydning for
masse- og papirproduksjon. Disse
egenskapene er: fysiske (densitet),
anatomiske (tennarved, kvaelommer,
bark) og geometriske (avsmaling).

Men for å utnytte materialet best
mulig, er også noen andre egen-
skaper, avsmaling, barkmengde,
barkdensitet, tatt med.

(skog og landskap) 03.12.08
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Regjeringen varsler storsatsing på
bioenergi.
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Tlf.: 61 26 74 85  Fax: 61 26 23 58

e-post: arne-even@owren.no
nettadresse: www.owren.no

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

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

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

Fax: 32 84 23 31  

- En stokklengde
foran

Lieds Verktøy AS

Bygdesagenes leverandørguide

Ring: 331 65 574 / 331 65 576 steinar@john-flessum.no

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

www.inmark.no

Kleverveien 4, 1540 Vestby
Tlf.: 64 98 65 20     E-mail: post@husqvarna.no

www.husqvarna.no

www.sag.no 23
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Returadresse:
Norsk Bygdesag Forening

6763 HornindalB


