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Sagbladet Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening ble 
stiftet i 1987. Foreningen 
har pr. desember 2014 ca. 
280 medlemmer. Ordinært 
medlemsskap: kr 1950 pr. år. 
Men for første året er det 
halv kontigent, dvs. kr 975.

SEKRETARIAT
Inger-Marie Svingeset,
dagleg leiar
6763 Hornindal
Tlf. 918 86113
norbygd@online.no
www.sag.no

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

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

Andreas Lomsdal,
nestleiar
Lomsjøvegen 22
2860 Hov
Tlf. 957 87 408
a-lomsd@bbnett.no

Magnus Hovda,
styremedlem
Randøy, 4130 Hjelmeland
Tlf. 976 23 237
post@hovdasagoghovel.no

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

Egil Fløystøl,
styremedlem
Melhus, 
4520 Sør-Audnedal
Tlf. 416 68 960
melhussag@gmail.com

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud, Tlf. 69 22 77 36, 
skammels@online.no

Akershus
Roar Sørgård, Tlf. 909 96 273, 
roar.sorgard@hotmail.com

Hedmark
Ivar Grøndahl, Tlf. 62 59 00 05,
post@bygdesag.no

Oppland
Per Arne Jostad, Tlf. 61 18 14 15,
lien.sag@snertingdal.no

Buskerud
Svein Granheim, Tlf. 48 02 32 50,
granheim@granheimsag.no

Vestfold
Runar Bekkeseth, Tlf. 33 05 16 12, 
runa-bek@online.no

Telemark
Asbjørn Roheim, Tlf. 35 95 45 79,
post@roheimsac.com

Agder
Harald Mo Birkenes, Tlf. 481 58 950,
harald@birkenessag.no

Rogaland
Svein Kjetil Rønnevik, Tlf. 971 74 278,
post@vedlageret.no

Hordaland
Jostein Ljones, Tlf. 56 55 82 66,
jostein.ljones@politikk.kvam.no

Sogn og Fjordane
Rune Aabrekk, Tlf. 57 87 34 96,
rune.aa@hotmail.com

Møre og Romsdal
Herman Hervåg, Tlf. 994 63 539,
hherva@online.no

Sør-Trøndelag
Geir Håvar Ingdal, Tlf. 73 49 18 32,
iliseing@online.no

Nord-Trøndelag
Ottar Staberg, Tlf. 74 15 58 15,
otstaber@online.no

Nordland
Trygve Brenna, Tlf. 951 66 036,
trygve.brenna@yahoo.no

Troms
Arild Kulseng-Hansen, Tlf. 947 89 350,
arild@saeteraasen.no

Finnmark
Helge Molvig, Tlf. 454 72 526,
fmfihmo@fylkesmannen.no

Sagbladet er et medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening og 
utkommer med 5 nummer i 2013. 
Bladabonnement er kr 500 pr. år. 
Ved flere abonnement til samme 
adressat betales kr 250 pr. år for 
første tilleggs-abonnement, og 
kr 125 pr. år for alle ytterligere 
abonnement, Opplag 500.
Redaksjonen avsluttet:
29. januar 2015.

Ansvarlig redaktør:
Per Øyvind Berg
Tlf.: 951 91 441
e-post: peroyvind@combitel.no

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

Bidragsytere i denne utgave
Stefan Nordmark
Trygve Brenna

Utgivelse 2015
NR.: Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1. 22. jan.  05. feb.
Nr. 2. 24. mars 09. april
Nr. 3. 13. aug. 27. aug.
Nr. 4. 08. okt.  22. okt.
Nr. 5. 26. nov. 10. des.

Annonsepriser:
1/1 side: 3200,-
1/2 side: 1900,-
1/4 side: 1250,-
1/8 side:   850,-
Prisene er eks mva.
Rabatter: Ved minimum 3 inn-
rykk: 10%. Ved 5 innrykk: 20%

Forsidebilde: Lageret på Kjølstad 
sag passer både for garasjebyg-
gere og byggmestere. 
(Foto: Per Øyvind Berg)
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Sagbladet Frå redaktørkrakken

Når en fra redaktørkrakken blir 
innkalt til et opphold i tannlege-
stolen, betyr det som regel noe tid 
til lesing i en bunke blader på 
venterommet. Et interiørblad ble 
tidtrøyte ved siste besøk, og som 
vanlig sto det litt som var interes-
sant å lese.
 «Det aller beste ved den nye 
leiligheten er de gamle takbjelkene. 
De gir sånn varme til rommet», 
uttalte en trolig kjent interiør-
skribent til bladet jeg fant fram til. 
Ja så positivt utrykker altså en som 
lever av å blogge, legge ut egne 
meninger foto og tips om interiør 
på internett, sin glede over treet 
som materiale. Jeg skylder Sagbladets 
lesere å forklare at de nevnte 
bjelkene var tydelig til stede i 
himlingen i loftsleiligheten, de lå 
ikke ferdig kappet og klare for 
vedovnen.  
 Stabelen med interiør-, bolig 
og hyttemagasiner blir utrolig høy 
om en samler dem sammen. Det 

sier sitt om at boligen har stor 
interesse for svært mange, og 
at mange som tilbyr varer for nye 
boliger og oppussing tar kostnadene 
ved å annonsere der. Dette faller 
dyrt for små bedrifter i trebransjen. 
 Heldigvis ser en likevel at tre-
materialer er godt representert i 
mange reportasjer, med eksempler 
som redaksjonene mer eller mindre 
har funnet fram til selv. Hytte-
magasinene peker seg ut som klart 
mest aktive med slike reportasjer. 
Det er også i disse bladene at treet 
som materiale kommer best fram, 
uten heldekkende maling i en 
eller flere farvekoder. 
 Bygdesager bør ha muligheter 
for å få til redaksjonelle omtaler 
med leveringer av god trelast til 
interiør og kledning, eller takbjelker 
og andre deler av en konstruksjon. 
Har en slike leveringer på gang, 
er det verdt å ta noen ekstra foto 
av en ferdig vegg eller hytte, og 
prøve en telefon og en epost til 

et tidsskrift eller to. Også lokale 
hyttemagasiner og aviser er verdt 
et forsøk. I ekstra bilag bruker 
også de mye plass til stoff om bolig, 
hytte og hage, om enn på et 
mattere papir. Første halvår med 
vinterferie, påske og sommer kan 
være aktuelle temaer for å få til 
noe. 
 Min lesing av bolig- hytte- og 
interiørblader skjer i noe større 
grad enn ved nervøse minutter 
på et venterom. De nevnte tak-
bjelkene går igjen mange steder, 
de blir til dels kopiert og satt inn 
uten noen bærende oppgaver i 
hus og hytter. En hel kjøkkenbenk 
av tre var forside på annet magasin, 
med en tykkelse så de faktisk 
kunne tatt jobben som bjelker. 
Etter min vurdering er tremateri-
aler tydelig til stede i trendbildet 
i 2015, og dette gjelder det å ut-
nytte. 

Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!
1. februar 2015, surt og kaldt ute, 
men når jeg ser på TV er jeg glad 
jeg bor i Nord-Norge for tiden. 
Vi har hatt en fantastisk vinter så 
langt, og jeg regner med at det 
fortsetter til vi møtes i Lofoten på 
årsmøte i mars. Jeg ser at Inger 
Marie og Trygve har satt sammen 
et fantastisk spennende og innholds-
rikt program.
 Jeg har bestandig hevdet at 
om en skjærer kjøtt, fisk eller 
tømmer, går for det samme. Prin-
sippene er likt. Ut fra den tanken 
tror jeg vi kan lære mye i Lofoten.
Når det gjelder arbeid i foreningen 
er jeg for tiden opptatt med hvor-
dan vi kommuniserer. Hjemme-
siden som har vært et viktig verk-
tøy i mange år, er i den form vi har 
brukt den, på tur ut, skal vi tro de 
lærde.

 Vi skal fortsatt ha hjemmeside, 
men den kommer til å bli brukt 
annerledes. Nå er det facebook, 
twitter, blogg osv som er i skuddet. 
Vi ser at de store papiravisene 
lærer leserne å lese avis på nett. 
Spørsmålet blir hvem vi skal kom-
munisere med og hvordan skal det 
foregå. Personlig ønsker jeg å bli 
bedre kjent med organisasjonen. 
Hvem er Norsk Bygdesagforening, 
og få det ut til folket.
Jeg representerte oss på Skog og 
Tre sist vår. Ved lunsjbordet var det 
en som lente seg fram, og leste 
på skiltet mitt, hvorpå han spurte: 
Norsk Bygdesagforening, er det et 
museum? Jeg trodde han prøvde å 
være morsom, men dessverre. 
 Ullevålseter møtte Per Skorge 
en sen søndagskveld han var ute 
og gikk tur, generalsekretær i 

Norges Bondelag. Han hadde aldri 
hørt om oss.Da kan vi muligens 
konkludere med at vi har en ut-
fordring.
 Det er forandringer på gang 
i en rasende fart, hele tiden. Skal 
vi klare å følge med må vi se 
hvordan ungdommen og det 
øvrige av samfunnet gjør det.
 Vi ser også på medlemskon-
tingenten i foreningen. Skal den 
være lik for alle medlemmer uan-
sett størrelse på virksomheten? 
Det og andre ting som kan gjøre 
oss bedre, kan du tenke på, til 
vi møtes på årsmøte. Alle gode 
ideer mht positiv utvikling av for-
eningen tas i mot med stor takk.
Da skal jeg avslutningsvis få lov 
å ønske hjertelig velkommen til 
Lofoten første helga i mars.
Hilsen Arild
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Påmeldingsskjema til årsmøtehelg 5.-8. mars 2015

Namn:

e-post:

Mobil:

Møter i Bodø
Møter i Mortsund, Statles

Overnatting i rorbu: Enkeltrom  kr.700 pr. pers/ natt inkl. frukost
   Dobbeltrom  kr.400 pr. pers/ natt inkl. frukost

   Deler rom med:

Overnatting torsdag-fredag:
Overnatting fredag-lørdag:
Overnatting lørdag-søndag:

 For dei som ikkje overnattar

 Dagpakke fredag   kr. 500 pr. pers. (lunsj, frukt, kaffi, møte)
 Dagpakke lørdag:   Kr. 300 pr.pers. (lunsj, kaffi)
 Middag fredag:   Kr. 400 pr. pers.
 Vikingmuseet inkl. Høvdinggilde: Kr. 1020 pr.pers.

Blir med i bussen på utferdene: ja  nei

Du som blir med på alt frå torsdag til søndag treng kun krysse av på eit av dei to alternativa under
 Pakkepris frå torsdag til søndag i enkeltrom: 4.820,- (drikke er ikkje inkludert)
 Pakkepris dobbeltrom torsdag til søndag i dobbeltrom: 3.920,- (drikke er ikkje inkludert)
 Skriv inn namn på den du evt. vil dele rom med lenger oppe i skjemaet.
 
Norsk Bygdesagforening fakturerer kvar enkelt ut frå oppsette satsar.  Vi har tatt utgangspunkt i 40 deltakarar 
og fått tilbod ut frå det. NB! Pris på buss er inkludert, men kan difor bli justert etter antal passasjerar.

Påmeldingsfrist til årsmøtet er måndag 23. februar.

Sakliste til årsmøtet den 6. mars 2015 
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2:  Val av møteleder
Sak 3:  Val av 2 til å skrive under møteprotokollen
Sak 4:  Godkjenne årsmelding for 2014
Sak 5:  Godkjenne regnskap med revisjonsmelding
Sak 6: Godkjenne styret sitt forslag til arbeidsplan
Sak 7: Godkjenne budsjett for 2015
Sak 8: Godkjenne medlemskontingent for 2016
 Arbeidsgruppe orienterer om andre aktuelle 
 kontingentsystem.

Sak 7:  Val av leiar for 1 år
Sak 8:  Val av dei styremedlemmar  som er på val
Sak 9:  Val av nytt medlem i valkomitéen 
Sak 10:  Val av utsendingar til samarbeidende 
 organisasjoner
Sak 11:  Godkjenne revisor
Sak 12:  Fastsette diett, reisegodtgjøring og honorar 
 til tillitsvalde 
 Orientering om arbeidet med PEFC-sertifisering 
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Sagbladet

Norsk Bygdesagforening har i år valt å legge årsmøtet til Lofoten. Dette blir eit flott arrangement med god 
blanding av fag, kultur, og sosialt. Velkomne til årsmøtehelg, håpar du likar programmet.

Reise: 
Kvar enkelt deltakar bestiller reise sjølve. Påmeldingsfrist til årsmøtet er måndag 23. februar.
Som arrangør ønskjer vi at flest mogleg møter i Bodø torsdag ettermiddag og at vi reiser med Hurtigruta til Stamsund.
 Den 5. mars er det hurtigruta ”Lofoten” som går strekninga. Avreise frå Bodø kl. 15.00. Vi har sjekka at det er heilt 
greitt å kjøpe billett om bord i båten. For andre reisemåtar viser vi til siste utsende E-post frå Trygve Brenna og til Sag-
bladet nr. 5 2014. Om man ønskjer å ta fly frå Bodø til Leknes, er det ca 5 km frå flyplass til Statles (Mortsund) der vi skal bo. 
 Vi kjem til Stamsund kl. 19.00 og der vil vi ha klar ein buss som fraktar oss til Statles. Bussturen tar ca. 35. min. 
Vår fylkeskontakt, lokal organisator og kjentmann, Trygve Brenna møter oss og blir med på bussen som guide. 
 Innflytting på rom/rorbu og middag.

Fredag 6. mars
Kl. 09.00 – 13.00  Ut med buss.   
  Besøk hos Lofotprodukter -Omvisning i moderne produksjonsanlegg for fiskeforedling.
  Besøk hos moderne fiskemottak på Napp. Hvorledes fisk blir levert frå fartøy og vidare 
  handtering på fiskemottak. Vi får samtidig sjå noe av den spektakulære naturen.
Kl. 13.00 Lunsj med lokal vri på Statles.
Kl. 14.00 Orientering om skog- og trebruk i regionen v/interkommunal skogbrukssjef Gjermund Pettersen (20 min.)
  Årsmøte i Norsk Bygdesagforening. Sjå eiga sakliste. 
Kl. 17.00 – 17.30  Suksess-faktorer i småskala næring, foredrag av prosjektleder Ann Karine Statle.
  I Vestvågøy er matproduksjon den viktigste næringen. Man har hatt relativ liten lokal foredling, 
  men etter kvart er det kommet flere og flere lokale produsenter under paraplyen Lofoten Mat. 
  For å komme inn på markedet må man ha strategi for ”suksess”. Vi får innføring i denne 
  strategien fordi det er overføringsverdi til den strategien småsagbrukene har for å lykkes i markedet.
Kl. 17.30 – 18.00  Presentasjon av bedrifta Lofotprodukter og merkevaren «Lofoten» v/informasjonssjef Kristel Pedersen.  
  Om Lofotfiske, fiskemottak og fiskeforedling. Om bedriften, suksessfaktorer og markedsføringsstrategier. 
Kl. 19.30 Middag på Statles. 
  Sosialt

Lørdag 7. mars
  Frokost før avreise
  Vi skal denne dagen leige buss, men det er forholdsvis korte avstandar mellom stoppa. 
  NB! Vi kjem ikkje tilbake til Statles før 20.30 (etter Gildet)
Kl. 09.00  Avreise frå Statles
  Canadisk tømmerhus under bygging. Vi besøker byggeplass.
  På veg til neste bedrift stopper vi på utsiktspunkt ved Unstad som er som en av verdens 
  beste surfestrand. www.unstadarcticsurf.com
  Bedriftsbesøk på Bjerkli Båt. Båtbygging med sitkagran som råstoff
Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj på Lofoten Turistsenter, Alstad. Sjømatmeny. Her er det også spennende trebruk i bygningene.
  Bedriftsbesøk på Åland Gård – www.aalan.no. 
  Familiebruk, geitmelk, gårdsysteri, urteproduksjon, gårdsbutikk, ”Inn på tunet-bedrift”.
Kl. 17.00 Vikingmuseet ”Lofotr” – www.lofotr.no 
   - guidet omvisning m/presentasjonsfilm i mottaksanlegget
   - suvenirbutikk
   - Guidet omvisning i høvdingehuset.
   - Årsmøtemiddag (gilde) i gildehallen m/høvding.
     (I mottaksanlegget er det spennande bruk av glas til tak, rekonstruksjon og betong. 
     Høvdinghuset er grindeverksbygg med stavlaft). 
Ca. Kl. 20.00 Organiserte aktiviteter er slutt for dagen og bussen går tilbake til Statles

Søndag 8. mars
Kl. 08.00 Avreise frå Statles til Sæteråsen Sag og Høvleri AS- busstur på 3t 30 min. 
  Sagbruk, høvleri, varmebehandlingsanlegg. 
  For de som evt. må ta fly tidligere enn 15.30, kan ein gå av bussen (før besøket på  
  Sæteråsen Sag og Høvleri AS)på Tjeldsundbrua Kro og Hotell og ta flybuss/taxi til Evenes (ca. 15 min)
Kl. 14.00 Buss til Evenes Flyplass (tar i underkant av 1 time).
Kl. 15.00 Evenes. Takk for turen!

Program for årsmøtehelg 
5.-8. mars 2015 i Vestvågøy, Lofoten
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Organisasjonen
Styret har i 2014 vore samansett av: 
Styreleiar:   Arild Kulseng-Hansen, Harstad.
Styrets nestleiar:  Andreas Lomsdal, Søndre Land.
Styremedlem:   Magnus Hovda, Hjelmeland.
Styremedlem:   Håvard Sunnset, Hølonda.
Styremedlem:   Egil Fløystøl, Sør-Audnedal.

Det har i 2014 vore halde 4 styremøter. 3 av styremøta 
vart halde i samband med årsmøtehelga på Kringler 
Gjestegård, Maura. I tillegg har styret hatt 1 telefon-
styremøte. 

Fylkeslag: 
Antal formelle fylkeslag er framleis 10, men vi har fått 
nokon endringar av fylkesleiarar. 

Formelt etablerte fylkeslag med leiarar:
Fylke:   Fylkesleiar:
Oppland  Per Arne Jostad
Sogn og Fjordane Rune Aabrekk
Buskerud  Svein Granheim
Østfold   Johan Skammelsrud
Sør-Trøndelag  Håvard Sunnset
Nord-Trøndelag Ottar Staberg
Rogaland  Svein Kjetil Rønnevik
Hedmark  Ivar Grøndahl
Møre og Romsdal Herman Hervåg
Agder   Harald Mo Birkenes

I tillegg har vi fylkeskontaktar i følgjande fylker: 
Finnmark  Helge Molvig
Troms   Arild Kulseng-Hansen
Nordland  Trygve Brenna
Hordaland  Jostein Ljones
Telemark  Asbjørn Roheim
Akershus  Roar Sørgård
Vestfold  Runar Bekkeseth

Det er variabel aktivitet i fylkeslaga, der den meste av 
kontakta med sentraladministrasjonen går gjennom 
ulike aktivitetar som blir organisert i fellesskap. Fylkes-
leiarane og fylkeskontaktane vert nytta gjennom 
aktuelle arrangement i fylket, for eksempel gjennom 
kursorganisering. Fylkeslaga er ikkje pålagt oppgåver, 
men blir oppmoda om å halde møter, kurs og ulike 
fagarrangement. Dette året har mange av fylkesleiarane/ 
fylkeskontaktane vore aktive med å få inn data til vår 
medlemsundersøking. 

Administrasjon 
2014 har vore eit år med mindre aktivitet og mindre 
lønna administrasjon. Dette blant anna på grunn av 
den økonomiske situasjonen i foreininga.  Sidan bud-
sjettet vart godkjent av årsmøtet i februar har dagleg 
leiar hatt 0,7% stilling. Vår organisasjonsmedarbeidar 
som har hovudansvar for medlemsbladet og nettsida 
har hatt om lag 35% stilling i 2014.

Dagleg leiar har ansvar for drifta av foreininga, følgje 
opp dei styrevedtak som vert fatta,  økonomi, prosjekt-
gjennomføringar, medlemsoppfølging/register og 
kursadministrasjon.

Medlemstal
Vi har dessverre framleis ein nedgang i medlemstalet.  
I desember i år er vi nede på 280 medlemmar. Det
er stadig nye medlemmar som melder seg inn og 
som gir tilbakemelding på at dei har god nytte av 
foreininga, men dessverre er det fleire  som melder 
seg ut. Hovudtyngda av dei som melder seg ut er dei 
som legg ned bedrifta på grunn av liten aktivitet,  
alder og mangel på rekruttering. 
 Ei av utfordringane til foreininga er at vi enno ikkje 
får gjort foreininga godt nok kjent ut mot potensielle 
medlemmar. I starten av 2014 fekk vi laga ein ny foldar/
brosjyre som vi sende ut til mange potensielle med-
lemmar, men responsen er ikkje like god som vi hadde 
håpa. Nye betalande medlemmar i 2014 er 13 stk. 

Deltaking på arrangement
• Styreleiar Arild Kulseng-Hansen og dagleg leiar Inger-
Marie Svingeset hadde møte med Norsk Landbruks-
rådgiving den 16. januar.
• Styreleiar Arild Kulseng-Hansen deltok på årsmøte i 
Lofoten og Vesterålen bygdesaglag den 18.mars.
• Dagleg leiar ved Sæteråsen Sag representerte for-
eininga vår ved «Svanhovdseminaret» , ein nærings-
konferanse i Pasvik den 14.-15 mai. 
• Organisasjonsmedarbeidar Per Øyvind Berg deltok 
på «Trearkitekturdagen» den 11. juni, i Oslo. 
• Styreleiar Arild Kulseng-Hansen deltok på Skog og 
Tre konferansen på Gardermoen 27.-28. mai.
• Styreleiar Arild Kulseng-Hansen deltok på samling 
med tema rullering av Kystskogmeldinga 16.-17. 
september i Tromsø. 

Årsmelding for Norsk 
Bygdesagforening 2014

Brosjyre for informasjon om Bygdesagforeningen og verving 
av flere medlemmer var ferdig i begynnelsen av året.
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• Organisasjonsmedarbeidar Per Øyvind Berg deltok 
på sagdemonstrasjons-dag i Vestfold 26. september.
• Fylkeskontakt og leiar av Østfold Bygdesagforening 
Johan Skammelsrud, hadde 25. oktober foredrag 
for eigarar av eldre bygningar og handverkarar i 
Fortidsminneforeningen, avd. Østfold. 
• Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset sit i styret i Sogn 
og Fjordane Skognæringsforum og har delteke på 
styremøter og arrangement i regi av forumet. 

Arrangement i regi av Norsk Bygdesagforening 2014
Årsmøtet vart i 2014 arrangert på Kringler Gjestegård 
i Nannestad i 7.-9. februar. Eit arrangement som vi har 
fått gode tilbakemeldingar på både fagleg og sosialt. 
Den 4. og 5. desember arrangerte vi kurs i sortering av 
konstruksjonsvirke på Løten med 13 deltakarar. 
Administrasjonen planla studietur til Stangeskovene i 
november, men på grunn av lite påmelde deltakarar 
måtte dessverre turen avlysast. Det vart bestemt å flytte 
arrangementet til februar 2015. 

Medlemsbladet
Sagbladet har hatt 5 utgåver med 24 sider i 2014. 
Redaksjonelt har bladet lagt vekt på faglig stoff med 
interesse for medlemsbedriftene. Frå svenske Små-
sagaren vi fått lov til å trykke ein artikkelserie for ut-
vikling av trebedrifter med aktuelle spørsmål, råd om 
marknadsføring og andre tips. Samarbeidet med 
Forglemmegei Reklamebyrå på Tynset om lay-out og 
trykking fungerer godt. 
 Sagbladet har en stabil og ryddig gruppe annonsørar. 
Annonsesalet har auka noko frå tidlegare år, både i 
antal sider og omsetning. 
 Bondebladet og Skog har hatt reportasjar frå 
medlemssagbruk og frå årsmøtet i sine tidsskrift i 
2014, noko som er svært positivt. 
 Fra Sagbladet er det selt tre reportasjer fra med-
lemsbedrifter til fagtidsskriftet Treindustrien. 

Nettsida 
Etter et gjennomsnittlig besøk på 260 pr. dag i 2013 
viser nettstedet www.sag.no framleis ei auke gjennom 
2014, til ca. 320 besøk pr. dag. Det legges som før ut 
nyhende-saker omtrent kvar veke. Sakene tek føre 
seg aktuelle nyheiter for trelast-, skog- og sagbruks-
bransjen, men legg og vekt på informasjon for kundar 
som treng trelast til restaurering eller nye bygg. Auken 
i besøk på sida skuldast truleg at det ble lagt ut meir 
informasjon om produkt frå bygdesagene i løpet av 
2013, og en større aktivitet på Facebook. 

Facebook
I 2014 blei det lagt meir innsats i å få til aktivitet på 
Facebook. Vi legg ut ny informasjon og deler frå andre 
sine profilar i større grad enn tidlegare. Fleire av våre 
medlemmar som vi er lenka til er flinke å legge ut 
bilde av sine produkt. Når vi deler deira bilde og tekst 

En svensk artikkelserie startet opp i Sagbladet 2014, og 
har med en rekke eksempler tatt for seg oppbygging av 
varemerke, markedsføring, økonomi og muligheter for å 
videreutvikle sag- og høvelbedrifter.

Sagbladet hadde i 2014 reportasje fra en helt spesiell levering 
av sagutstyr til Liberia. Stort, hardt og eksotisk tømmer var 
noe av det en fikk bryne seg på. (Foto: Arild Øygarden).
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vil dei få ei god marknadsføringseffekt gjennom vår 
foreining. Når vi no har over 900 som ser våre «innlegg» 
får vi effektivt spreidd vårt bodskap til ein del interesserte. 
Ei større satsing på sosiale medier ser ut til å bli meir 
aktuelt framover.  

Salg av trelast gjennom foreininga
Som medlemmane kjenner til har nettsida vår ei eiga 
fane, der kundar kan legge inn potensielle ordrar til 
våre medlemmar. Dette året har vi fått inn fleire større 
ordrar og vi har sendt ut e-post til alle medlemmane, 
for å sikre oss at flest mogeleg får informasjon og for 
at kunden skal få tilbod bygdesagene. Gledeleg er 
det at medlemmar har fått levere desse ordrane. Dei 
største er var på 2400 m2 med kjernevedkledning og 
ein annan på 300 m3 hun. 
 Det er viktig at kunden får raskt og godt svar difor 
har vi har valt å involvere oss i desse større ordrane. 

Medlemsundersøking 2014 
Med bakgrunn i at det ikkje har vore gjennomført 
nokon kartlegging av våre medlemmar sidan 2003 og 
det er registrert stor endring i medlemsmassen, vedtok 
styret etter diskusjonen på årsmøtet å gjennomføre ei 
enkel kartlegging i høve råstofforbruk, sysselsetting 
og omsetning. Fylkeslaga/fylkeskontaktane fekk i opp-
drag å gjennomføre denne enkle spørjeundersøkinga, 
men vi har dessverre ikkje fått inn svar frå meir enn 
halvparten. Med bakgrunn i støtte frå Innovasjon 
Norge må dette arbeidet avsluttast til 1. april 2015. 
Når vi har undersøkinga samanfatta vil vi  presentere 
resultatet i Sagbladet og bruke resultata i strategi-
arbeidet til foreininga.

PEFC-sertifisering
Nokon medlemmar i Norsk Bygdesagforening har ytra 
ønskje om at foreininga skal utgreie dei sertifiserings-
ordningane som er aktuelle for våre bedrifter. Arbeidet 
starta i 2013 og ein kort presentasjon av PEFC-sertifisering, 
som ser ut til å vere mest aktuelt,  vart gjennomført 
under årsmøtet i februar 2014. Administrasjon og 
styreleiar har arbeidd noko vidare med dette i løpet 
av året og fått konkretisert ein del av arbeidet. Med-
lemmane har blitt informert om arbeidet gjennom 
medlemsbladet og saka vil bli tatt opp igjen som 
diskusjonssak på årsmøtet i mars 2015.

Ny nettside
Styret har vurdert å skifte ut nettsida til ei ny og meir 
moderne side. Nettsida vår har eksistert lenge og det 
har ikkje vore gjort store endringar utanom nyhets-
oppdateringar. Lay-out og design gjer at sida er «tung» 
og «nedlessa» i menyar og tekst. Ei strukturendring og 
oppfrisking vil uansett vere nyttig. Endringar i bruk 
av digitale verktøy er ei utfordring vi må ta på alvor 
og ungdomen har heilt andre måtar å tileigne seg 
informasjon på enn dei som har levd ei stund. Org-
anisasjonsmedarbeidar Per Øyvind Berg har i 2014 

besøkt andre organisasjonar og fått informasjon om 
andre nettsideløysingar. Styret vil ta ei avgjerd på 
dette i starten av 2015 og informere årsmøtet i mars.  
 
Flytting av kontor
I november skifta dagleg leiar kontor. Avtala med 
Hornindal Eigedom vart sagt opp og Inger-Marie 
Svingeset har no heimekontor. Adressa til Norsk 
Bygdesagforening er no endra til Lødemel med same 
postnr. som tidlegare. Arbeid og opprydding ved 
flyttinga tok ein del tid, då mykje av arkivmaterialet 
måtte gjennomgåast. 

Produkt for sal/medlemsfordelar
Norsk Bygdesagforening har ulike produkt for sal:
HMS-plan, Arbeidskle med logo, vistittkort, ulike fag-
hefter og litteratur, trelastkalkulator. Desse produkta 
har eksistert i fleire år og salet er for tida dårleg. 
Grunnen er truleg at dei medlemmane som er inte-
ressert allereie har kjøpt det dei ønskjer. Foreininga 
har ikkje fornya nokon produkt i 2014. Avtalen med 
kjøp av arbeidskle med logo er under revisjon og vi 
vil få ei nettbasert løysing med det første. Kvar enkelt 
medlem vil då kunne gå inn og bestille direkte med 
leverandøren Bekken og Strøm. Informasjon om dette 
vil kome i Sagbladet nr. 2 2015.
Økonomi 
Rekneskapen for 2014 vil ikkje vere klar før like før 
årsmøtet, så det endelege resultat vil ikkje bli kjend 
for medlemmane før på årsmøtet den 6. mars 2015. 
Rekneskapen vil bli trykt i Sagbladet nr. 2-2015.

Samarbeidspartnarar
Vi vil takke alle som har bidrege til ei positiv utvikling 
av foreininga også i 2014. Spesielt vil vi takke alle våre 
annonsørar som gjer det muleg for oss å kunne prod-
usere vårt populære medlemsblad. Vidare har vi alle 
som bidreg til våre aktivitetar: Innovasjon Norge, 
Treteknisk Institutt, Skogselskapet, Fylkesmennenes 
Landbruksavdelingar, Skogbrand, Skogeigarforeiningane 
og Skogeierforbundet. 

Årsmøtet 2015
I siste del av 2014 har administrasjonen saman med 
fylkeskontakt Trygve Brenna planlagt årsmøtet i 
Lofoten den 5.-8. mars 2015. Dette blir eit litt annleis 
årsmøte som vi håpar mange av vår medlemmar vil 
delta på. 

Styret takkar alle i organisasjonen for samarbeidet i 2014.

03.02.2015
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Sagbladet Årsmøtekommunen Vestvågøy

Å omtale at årsmøtet finner 
sted i Lofoten, blir i denne 
sammenhengen et upresist 
sted. Det er til Leknes i 
Vestvågøy kommune man 
skal, og bo på et attraktivt 
reiselivsanlegg i Mortsund.

Tekst: Trygve Brenna

Lofoten består av fem kommuner, 
Røst, Værøy Moskenes, Flakstad, 
Vestvågøy og Vågan.
 Det sies at det opprinnelige 
navnet på øya var Lofotr, som trolig 
betyr gaupefot. Dette er senere 
utledet til Lofoten. Etter hvert har 
hele øyriket fått dette navnet.
Som kjent var ikke Lofoten dekket 
av is under siste istid, noe som har 
medført at de lettoppløselige 
bergartene er borte, og tilbake står 
de tungt oppløselige bergartene i 
spektakulære fjellformasjoner. Et 
spesielt særtrekk er at fjellene er 
grønne til topps.
 Eldste daterte bosetning er 
mer enn 5000 år, man kan jo undres 
på hvorledes mennesker på den 
tida kunne komme seg til en øy 
langt ut i havet.
 I Vestvågøy bor det ca 11.000 
mennesker. Administrasjonssentret 
er Leknes, som også er et sentralt 
handelssenter i Lofoten Det er et 
allsidig næringsgrunnlag i kommunen:

Landbruk 
Vestvågøy er en av de største land-
brukskommunene i Nordland. 
Mellom fjellrekka mot øst, kaldt 
Lofotveggen, og en tilsvarende 
fjellrekke mot vest ligger et stort 
og  rikt landbruksområde. Hoved-
produksjonen er melk- ca 7mill. 
liter/år, Gris, egg, geit er også til 
stede, men i noe mindre omfang.
Takket være flotte beiteområder 
uten rovdyr, har sau en stor plass. 
Merkevaren ”Lofotlam” kommer 
herav.
 Nærmeste meieri er i Harstad. 
Nortura har sentralisert sitt anlegg 
til Målselv, mens et av landsdelens 
privateide slakteri, Horns, ligger 
på Vestvågøy. De slakter årlig opp 
imot 2500 tonn kjøtt. De har endel 
videreforedling.

Fiskeri
Lofotfisket er kjent. Det bringer 
hvert år fra januar til mai, på land 
store mengder torsk. Sei, hyse og 
andre arter fiskes i mindre omfang 
hele året.
 Her er båter i ulike størrelser 
fra enmannssjarker til moderne 
større fiskefartøy . 
 Mye av fisken levers fersk, iset 
med bil som står klar når båten 
kommer på land, og kjører ut til 
det internasjonale og Europeiske 
markedet. Mye fisk henges til tørk, 
og eksporteres til sør Europa og 
Afrika, noe havner på norske bord 
som lutefisk. Noe saltes og blir 
senere klippfisk. Foredlingsbedriften 
Lofotprodukt, kjent under merke-
varen ”Lofoten” ligger på Leknes. 
Den er etter hvert blitt stor i lands-
målestokk, etter en forsiktig start 
av noen entusiastiske kokker på 
fiskerifagskolen.

Hvalfangst er også en viktig næring 
for en del båter. Det finnes et god-
kjent hvalkjøttmottak som skjærer 
og pakker kjøtt til konsum, og som 
også sørger for videreforedling.

Fiskeoppdrett
Det er fine temperaturforhold, riktig 
gjennomstrømning og ellers for-
hold som ligger til rette for denne 
type havbruk. Her er egne slakteri- 
og pakkeanlegg. Noe foredles lokalt.

Skogbruk
Er ikke noen stor næring i Vestvågøy. 
Klima gjør at bjørka blir kronglet 
og stygg, men er tettvoksen og 
ypperlig til brensel Det ble plantet 
vanlig gran i en del fredskogfelt i 
mellomkrigstida. Denne type gran 
trives dårlig i vårt klima. I femtiårene 
og utover ble det plantet sitka- 
og lutzi-gran. Denne arten trives 
utmerket og har nå oppnådd 
hogstklare dimensjoner. Sitka og 
lutzi har unike egenskaper som vi 
etter hvert har lært å sette pris på.

Reiseliv
Dette har blitt en viktig næring. 
Lofoten har som følge av sin spes-
ielle natur med fjell og hav og korte 
avstander blitt attraktivt reiselivs-

mål. Overnatting på rorbuanlegg 
med moderne fasiliteter er svært 
populært. Der kan man bo mange 
i lag, ha eget hushold, leie båt eller 
dra på sykkeltur, eller fjelltur, eller 
nyte ferien på andre måter.
 Reisende kommer med bil, fly 
og båt. Leknes er etter hvert blitt 
en stor cuisebåthavn. Det anløper 
årlig et syttitall cruisebåter som får 
guidet rundtur med buss.

Kulturliv
Rundt om på bygdene har det fra 
eldre tider vært et aktivt kulturliv 
med sang, musikk, og teater. 
Gjennom mange år har det vært 
satset på musikk og kulturskole. 
Dette har gitt gode resultat i form 
av aktiv unge utøvere som har hevdet 
seg ut over Lofoten. Vi finner flere 
aktiv musikkorps, sangkor, orkester 
og solister.

Religion
På Vestvågøy er det fire kirker og 
et kapell. Pinsevennene har menig
hetshus på Lekens. Adventkirken 
har nybygd kirke. Læstadianerne, 
som er en del av kirken, har også 
bygget nytt samlingshus, som kan 
ta i mot både religiøse samlinger 
og store kongresser av andre typer.
 Like ved Stamsund har katolikk-
erne egen gård som fungerer som 
kloster og som menighetskirke.

Idrett og friluftsliv
For å nevne noe: Det finnes et aktivt 
turlag, som har god oppslutning. 
Idrettslag har blant annet tre flotte 
lysløyper som prepareres med mod-
erne løypemaskiner. I Stamsund 
ligger alpinbakke med snøkanon. 
Fotball- og håndballlag finnes, og 
har trening innendørs på vinteren 
i Lofothallen. Svømmehall ble eta-
blert for mange år siden. For ikke 
å glemme surfing på en av landets 
beste surfelokaliteter, Undstad.

Avslutter denne oppramsingen 
med: Velkommen til Vestvågøy! 

Hilsen Lofoten og Vesterålen 
Bygdesaglag.
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Øyvind Wiger startet for seks 
år siden med å bygge sag. 
Egen gårdsskog er utgangs-
punkt. Fint furutømmer og 
god kvalitet på gran gjør det 
mulig å selge standard trelast. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg   

I vinter er det seks år siden sagut-
rustningen ble levert og skrudd 
fast. Da var mye arbeid lagt ned 
på den første delen av tomta og 
bygging av nytt saghus på Modum 
i Buskerud.
 -Det stod en låve her, som ble 
revet. Under var det fjellknauser og 
søkk. For å renske fjellet for jord 
og jevne ut sprengstein, hadde jeg 
god nytte av et annet medlem i 
bygdesagforeningen, Jonas Fosnæs, 
som også stilte opp med gravemaskin. 
Han kom med mange tips til hvor-
dan sagtomta burde bli for å få en 
grei flyt av tømmer og materialer. 
Ganske snart så vi for oss en rygg 
med fjell som saghuset burde stå 
på. Denne ble spart da vi seinere 
sprengte ut tomta, og ga stødig 
grunn for fundamentene til saga, 
uten svikt, slik en i noen grad kan 
oppleve med pukk som er fylt opp 
på jord, forteller Øyvind Wiger. 

Fint skogsterreng
Selv er han oppvokst på den andre 
sida av Tyrifjorden i Modum kommune. 
Denne delen av kommunen har til 
dels lange og bratte lier, med Viker-
sundbakken som det mest kjente 
eksempelet. Kjølstad er en gård 
som Øyvinds far kjøpte og han nå 
har overtatt. Broren driver hjem-
gården, og han leier også ca 125 
dekar jord på Kjølstad til korndyrking. 
Brødrene har en traktor utstyrt 
med vinsj sammen. 
 Øyvind mener det er riktig å 
leie å ut jorda for å heller satse 
skikkelig på sagdrift og foredling 
av eget tømmer. Hans skog er 530 
dekar. På denne sida av Tyrifjorden 
er det nokså flatt terreng, noe mer 
furu enn gran, og til dels med god 
kvalitet. Deler av skogen ligger 
like ved gården, og denne vinteren 
har han fått en bekjent med traktor 
og tømmerhenger til å kjøre masse-
virket fram til bilveg og sagtømmeret 
rett inn på sagtomta. Det er bra 
i forhold til å få en ekstra frakt 
med tømmerbil fram til saga. Her 
hogger han selv 100 til 150 kubikk-
meter sagtømmer som blir foredlet 
på saga pr år. I tillegg kjøper han 
noe tømmer og tar leieskur slik at 
samlet kvantum pr. år blir 400 til 
500 kubikkmeter.

Sirkel med to blad
-Jeg hadde ingen erfaring fra 
praktisk sagarbeid, da jeg bestemte 
meg for å bygge opp saga. Jeg hadde 
studert skogfag med fordypning på 
treteknologi ved Universitetet på 
Ås, men kunnskapen derfra var 
ikke alltid til hjelp for de problemene 
jeg kom opp i, smiler han. 
 -Du har ei litt spesiell sag, sirkel-
sag med to blad? 
-Jeg studerte nøye ulike sagutstyr 
og valgte til slutt Karasag av den 
typen, mye på grunn av inntrykket 
jeg fikk etter å ha sett ei slik sag i 
drift på Sørlandet. Noen mente det 
ville være lettere å få et mindre 
blad til å skjære rett. En annen 
fordel er at blad som er tynnere, 
4,5 mm, gir litt mer skurutbytte. 
Det teller en del ved skur av kled-
ning, som er det jeg selger mest 
av. I tillegg gir skur med tynnere 
snitt lavere kraftforbruk og stokken 
går raskere i gjennom. Maksimal 
snitthøyde for å bruke bare ned-
erste blad, er ca 29 cm. Det øvre 
bladet settes i gang ved behov. Det 
brukes på middels til grovt tømmer, 
men ofte bare på de første 
snittene, sier han. 

Motorkraft
-Motoren på min sag er den samme 
som for utgavene med et stort 

NYTT: Øyvind Wiger er godt fornøyd med det nye lageret i bakgrunnen. Der kan 
hjullasteren ta ut hele pakker og legge rett på tilhenger eller lastebil.

Kjølstad sag 
- Bygger ut gårdssag

MØNSTER: Hardmetallblad og en spindel 
med litt slark ga skurflater som på 
bordet i midten
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blad, 37 kW. Motoren for det øvre 
bladet er 30 kW. Jeg vet at enkelte 
som skjærer med vanlig Kara sag, 
men med et stort blad, mener 37 kW 
er i minste laget og har ettermontert 
større motor. Det er viktig at motoren 
er stor nok slik at ikke farten på 
bladet sakker av under skuren, sier 
Øyvind Wiger.  
 På breie materialer blir det 
noen ganger spor hvis skurflatene 
fra nedre og øvre blad ikke stemmer 
helt overens. Bare en halv millimeter 
skjevhet vil bli synlig på materialene. 
Øyvind Wiger mener litt spor må 
tåles på konstruksjonsmaterialer. I 
praksis vil det bare ha noe å si ved 
skur av bred villmarkspanel, men 
det er noe han sjelden skjærer. 
Og de kresne båtbyggerne, som 
Kjølstad sag har noen kunder blant, 
legger ikke vekt på dette, fordi de 
høvler materialene uansett.  

Feilsøking
I begynnelsen ble det noen ujevne 
skurflater som Øyvind Wiger ville 
ha bort. – Jeg skar med hardmetall-
blad i starten. Det ble mye reising 
hit og dit med sagbladene for å 
forandre strekk og tannform. Hastig-
heten på bladet ble også satt opp 
uten at det hjalp noe særlig. Så 
byttet jeg spindelen, og gikk over 
til stellittspisser. Etterpå har skur-
overflaten vært bra. Jeg merket 

også at stellittbladene gikk mye 
stillere, uten den skrikende lyden 
som bladene med hardmetall ga. 
Og det er en fordel å kunne vedlike-
holdsslipe selv. I følge et verksted 
jeg har brukt til større slipearbeid, 
får en også skarpere blad med 
stellitt enn hardmetall, sier Øyvind 
Wiger. Første vinteren jeg skar hadde 
jeg også en del problemer med 
skjev skur i frossent virke. I søket 
etter hva som var årsaken oppdaget 
jeg at stillmaskinen ikke var helt 

parallell med bladet. Det ga ikke 
utslag under vanlige temperaturer, 
men kun ved skjæring i kulde med 
liten vigg i bladene. Når dette ble 
rettet opp, ble resultatet bra. Jeg 
har etter hvert allikevel latt være å 
skjære i den verste kulda, og heller 
prioritert hogst når det er kaldt. 

Todelt lager
Noe av det første Øyvind gjorde 
var å bygge om et redskapshus på 
gården til plukklager med reoler 
for bord og plank. 
 -Mange privatkunder trenger 
å supplere med noen bord til ved-
likehold av vegger eller mindre 
utvidelser av hus og garasje. Etter 
skur og tørking friluft legger jeg 
materialer i lageret. Jeg begynte 
med løse tak til å sette over stabler 
med plank, men det blir regnslag 
fra sidene og lett mugg eller farve-
forskjell. 
 -Sist sommer fikk jeg bygd et 
lager til der, jeg kan laste inn hele 
pakker med hjullasteren. Til tømrere 
og andre som ønsker større kvanta 
kan jeg ta ut hele pakker. Jeg tilbyr 
også utkjøring av plank og bord, 
og ser at jeg nok får noen ekstra 
leveringer av den grunn, sier han. 

Kresne båtfolk 
Etter å ha vært i gang med saga 

ENKELT: Saga er bygd for drift av en person. Her er det ikke slipeskive over bladet 
slik mange sager med et blad har. Øyvind Wiger syns det er enkelt å ta vekk vern 
og skru ut bladet for vedlikeholdssliping på egen stasjon.

DOBBEL: Det nedre bladet tar stokker og sagsnitt opp til ca 29 cm. Et blad gjør 
dermed hovedarbeidet av all skur på Kjølstad sag. 
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Kommunale krav kunne blitt hinder
Da det nye materiallageret skulle bygges, møtte Øyvind Wiger et 
krav fra byggesaksavdelingen i Modum kommune. 50 prosent eller 
mer av tømmeret som skulle foredles for salg måtte være fra egen 
skog hvis bygget skulle kunne godkjennes som driftsbygning i land-
bruket. Dette var en nasjonal regel som gjaldt gårdssagbruk. Driver 
man større produksjon enn dette i forhold til hogstkvantum i egen 
skog, er saginga å anse som industrivirksomhet, og faller utenom det 
som kalles Landbruk Pluss eller tilleggsnæring i landbruk. Det ble vist 
til denne regelen som en av forutsetningene for å bruke forenklet 
byggemelding for saghuset, sier han.

Oppfyller regel
 -Dette er et firkantet regelverk, som veldig fort blir et hinder for den 
som vil leve av et gårdssagbruk på en mindre eiendom. Slik jeg ser 
det, rammer det veldig lett bygninger for sagbruk. Hvis man brukte 
lignende midler for å hindre industriell produksjon i tradisjonelt land-
bruk, ville det jo være det samme som å nekte nyetableringer av 
melkefjøs der mer enn halvparten av foret må høstes utenfor gården. 
Jeg er ganske sikker på at praktiseringen av regelverket varierer en 
del fra kommune til kommune. Det var ikke noe snakk om dette da 
jeg skulle sette opp saghuset, og da var det andre folk i byggesaks-
avdelingen. 
 For å få planene godkjent måtte jeg bekrefte at sagbruket ville 
bli drevet med mer enn 50 prosent eget tømmer. Jeg tror at jeg stort 
sett har vært innenfor dette hittil, sier Øyvind Wiger. 

Støyforhold og naboer
Alle naboene har vært positive til å få ei sag i nærmiljøet, og flere 
har vært innom og handlet litt, eller kommet med tømmer for leie-
skur. Ingen har hittil klaget på støy. Det er ca 150 meter til nærmeste 
nabo, men de har egen driftsbygning som skjermer for en del lyd. Og 
ikke minst teller det mye at sagtomta ligger lavt i terrenget.

Medlemsbedriften

nokså få år, har Øyvind Wiger alle-
rede fått noen kontakter og lever-
inger til båtbyggere i Oslo-området. 
Det er bygd både helt nye skrog 
og restaurert eldre båter med 
furubord fra saga. 
 -Jeg passer på når det er stokker 
som egner seg, og sorterer ut kvist-
frie bord. Det er helst bord i 1 tom 
og 5/4 tom med lengder mellom 
5 og 6,5 meter jeg har levert til 
båter,. Breie bord er det mest etter-
spurte, og jeg har levert bredder 
fra 20 til 35 cm. Dette er ei kresen 
kundegruppe, men det gjør sag-
arbeidet mer interessant, og for 
meg har det gitt inntekter opp mot 
6000 kr pr kubikkmeter, pluss mva. 
Dermed blir det over det dobbelte 
av kledningsbord i gran. 

Sol og vind
-Kvistfrie furumaterialer er det all-
tid marked for hos trevarebedrifter 
også, men når jeg tar en telefon til 
dem får jeg raskt spørsmål om hva 
fuktprosenten er. Siden jeg bare 
tørker i friluft, kommer jeg ikke 
ned til ca 8%, som de ønsker. Så 
det er ønskelig med tørke på litt 
sikt, om ikke annet for å ta siste 
delen av tørkinga. 
 Selv ved tørking i friluft ser jeg 
at det kan bli sprekker hvis materi-
alene får solsteik etter skur. Et båt-
byggeri påpekte dette ved en an-
ledning. Jeg har gått over til å 
legge pakkene rett i det nye lageret 
der de ikke får direkte sol, sier 
Øyvind Wiger. 

Salg over nett
Av vanlig trelast selger Øyvind 
Wiger halvparten med annonseringer 
på Finn.no. Resten selges til tømrere 
og private i lokalmiljøet som kjenner 
til saga og tar kontakt. Han har 
også prøvd annonser i lokalavisa, 
men syns ikke det ga særlig mye salg. 
 -Dessverre er det flere annonser 
på finn.no med for lave priser. Når 
man kjøper ny sag for å produsere 
standard trelast som 2x4 til 8 kr. lm, 
må det gå med tap. Det er vanskelig 
å heve prisene akkurat den typen 
materialer. 
 Ellers ser jeg at oppdrag med 
leieskur blir færre enn jeg håpet på 

SORTERING: Den breie rullebanen lot seg bygge om slik at en får ei ekstra 
sorteringslomme under skur. 



da jeg startet opp. Mye av grunnen 
er at færre driver aktivt landbruk, 
og de som gjør det tenker mindre 
på vedlikehold og utbygging, eller 
bygger i stål i stedet for tre. Mange 
mangler kunnskapen om å ta ut 
tømmer fra egen skog og sørge for 
kvaliteter og dimensjoner som 
passer til de materialene som trengs 
i den ferdige bygningen. Enda 
tydeligere blir det når tømmeret er 
skjært og materialene bør fraktes 
hjem for stabling. For de som kommer 
med leieskur ser jeg at en ofte må 
mase for at plank og bord blir henta. 
Det er like mye i kundens interesse 
som min at materialer blir henta, 
for det blir lett mugg, ujevne press 
og dårlig tørk om det ikke stables 
raskt etter skur, sier han. 

En mannsdrift
Sagbruket er planlagt med tanke 
på drift aleine. Ved sagbenken er 
det ikke aktuelt å få med en ekstra 
person, men det kunne vært godt 
med hjelp til stabling av materialer 
og framkjøring av tømmer. 

 -Foreløpig er det ikke grunnlag 
for det økonomisk. Og dessuten 
ville det kreve en ekstra gjennom-
gang av saga i forhold til HMS-krav 
og sikkerhet, sier han. 
 Hjullasteren er gammel og har 
gått mange timer, men er stabil 
i drift. Den er nødvendig for å ta 
ut pakker fra det store lageret på 
andre sida av sagtomta. –Her ble 
tomta sprengt ut seinere enn der 
saghuset står. Det var en fjellknaus 
her som jeg fikk sprengt rimelig da 
et lokalt anleggsfirma trang stein 
for noen år siden. De på tok seg 
all boring og sprenging, og kjørte 
bort stein. Noe kostnad ble det for 
å renske fjellet og utbedre veien, 
men alt i alt ble det rimelig tomt til 
hunbunter og nytt lager. 

Flere kurs 
-Jeg har vært med på kurs i Bygde-
sagforeningen, sist var det sortering 
til konstruksjonsformål. Også drift 
av sagbruk var jeg med på tidligere. 
Skulle jeg ta flere kurs, ville høvling 
være aktuelt. Ved en anledning 

har jeg fått høvlet hos andre, som 
Vesetrud sag i nabokommunen 
Ringerike. Men særlig for å levere 
mer materialer til restaurering, 
trur jeg det kan være aktuelt å 
skaffe høvel. Da må jeg også vur-
dere å bygge tørke. Selv om tomta 
og lagerbygningene her gir god 
tørking i friluft, er det nok nød-
vendig med kunstig tørke for å 
kunne levere for eksempel gulvplank 
og virke til trevarebedrifter med 
lav fuktighet, sier Øyvind Wiger. 
  Så videre idéer for å utvikle 
saga er på plass. Ved siden av sag-
bruket tar han noen oppdrag med 
ungskogpleie. 
 Dessuten har han skaffet seg 
en interesse med birøkt. Det gir 
litt inntekt, særlig når biene kan 
hente nektar fra bringebær i ulike 
høydelag gjennom sommeren, og 
seinere kan trekke på lyng. Så 
Øyvind Wiger driver med Kjølstad 
sag som hovednæring, og birøkt 
som biinntekt. 
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Vekst og utvikling 
i virksomheten
Ny teknikk er sjelden det som 
utvikler bedriften videre. Se 
heller på din egen administra-
sjon, hva du kan få til med å 
ansette noen eller nye pro-
dukter og markeder, skriver 
Stefan Nordmark i siste del 
av denne artikkelserien.

Tekst: Stefan Nordmark Redigert 
og oversatt av Per Øyvind Berg.
Foto: Stefan Nordmark

I denne serien har vi forsøkt å vise 
hvordan din bedrift kan utvikles, 
eller nærmere bestemt satt fram 
noen verktøy for at du som leser 
kan reflektere over dette på egen 
hånd. Artiklene har berørt drivkraften 
bak, og forutsetningene for bedriften, 
varemerket, markedsføring og lønn-
somhet. I denne siste artikkelen 
sammenfatter vi dette og ser på 
hvordan du kan løfte bedriften til 
neste nivå.

Arbeid med hele bedriften
Det finnes ikke noen standardløsning 
for å utvikle en bedrift. Spesielt 
gjelder dette for små og eierstyrte 
bedrifter, som må tilpasse seg for-
utsetningene. De har med andre 
ord ikke mulighet til å gjøre kjempe-
store investeringer, eller forandre 
markedet gjennom massiv markeds-
føring. 
 Typisk for de fleste småskalige 
trebedrifter som jeg har vært i 
kontakt med, er at eierne brenner 
for det produksjonstekniske. For å 
utvikle slike bedrifter må en være 
nøye med å følge opp hele virksom-
heten. Produksjonen er bare en 
del. Hvis en ikke jobber aktivt med 
markedsføring, salg og administra-
sjon, kommer en i kundenes øyne 
alltid til å være i kategorien ”bonde-
sag”.
 I en undersøkelse som blant 
annet Småsågarna gjennomførte 
overfor trebedrifter, viste det seg 
at 23% av de som deltok mente de 
behøvde mer kunnskap om produk-
sjonsteknikk, mens bare 13% syntes 

de trang mer kunnskap om markeds-
føring. Samtidig viste den samme 
undersøkelsen at det bare 10% av 
de som svarte hadde ei hjemmeside 
som beskrev bedriften. Dette er 
laveste nivå av kunnskap - lykkelig 
inkompetanse!

Sett mål og strategier
Å ha mål for sin bedrift, og ta fram 
strategier som påvirker deg til aktive 
handlinger i hverdagen, gir forut-
setninger for å ta skrittet fra bier-
verv til å bli profesjonell virksomhet 
som foredler tre. 
 Om du har som mål å bli ledende 
i landet på badstuflåter, og strate-
gien for å komme dit er å lage en 
prøveserie og bygge et nett av for-
handlere i hele landet, så holder det 
ikke å bare sette inn en annonse på 
finn.no, og så fortsette med leie-
skur for lokale skogeiere. Selv kjemper 
jeg hele tiden med å lære meg til 
å si nei til forespørsler som ikke 
passer til bedriftens varemerke. I 
stedet for å si ja til alt, bør jeg bruke 
tida til å utvikle de nye produktene 
som er strategisk viktige for min 
bedrift. Å sette nye mål og styre 
mot dem er en viktig faktor for 
framgang. 

Velg riktig marked
Slå fast hvem som er dine kunder, 
og analyser deres behov. Velg de 

mest lønnsomme produktene for 
deg, i stedet for å konkurrere med 
de store produsentene. Det gjør at 
prisen på produktene blir mindre 
viktig. Om kunden har en bestemt 
oppfatning av hva de vil ha og de 
kan få sitt behov tilfredsstilt, så er 
de ofte mindre opptatt av pris. 
Ved å levere til andre bedrifter i 
stedet for privatpersoner, bidrar 
det til å skjerpe deg og gjøre kvali-
tet, kapasitet og presis levering til 
en forutsetning for kundeforholdet.  
 Et spesifikt og kanskje unikt 
produkt er lettere å markedsføre 
enn en dusinvare som alle selger. 
Men da teller det mye at dette 
spesielle produktet er ”inne” på 
markedet. For å finne ut sånt, må 
en følge med i omverdenen. Surf 
på internett, les blogger og forum, 
les fagtidsskrift og besøk messer. 
Om et produkt har blitt solgt lenge, 
og det alt finnes mange som lev-
erer dette, så kan det være hen-
siktsmessig å se etter andre marke-
der. Hvitmalt panel har vært trendy 
ganske lenge. Når kommer vi til å 
se klarlakkert brystpanel i furu igjen? 
Om 1, 3, 5 år eller aldri?

Vær tydelig, og hold løfter
Jeg har selv vært kunde til flere 
mindre treforedlere. I mange til-
feller har det fungert aldeles ut-
merket, men overraskende mange 

NYE VEIER: Har du forutsetninger for å levere detaljer som vinduer og dobbelte 
dører, eller det hele hus?

Bli en bedre trebedrift - Del 5
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ganger har jeg blitt skuffet. Det jeg 
savner mest er mangelen på profe-
sjonell oppfølging. 
 Det pleier å vise seg allerede 
når leveringen skal avtales. De vil 
gjerne ha leveransen, men det er 
vanskelig å få oppgitt en leverings-
tid, og en definitiv pris. Jeg vil ha 
et tilbud, ryddig og ordentlig som 
beskriver mål, kvantum og andre 
forutsetninger for leveransen. Når 
tida for avtalt levering begynner 
å nærme seg, så er det stille. Det 
kommer verken noen levering eller 
beskjed om forsinkelse. Jeg ringer 
og sender eposter, og når jeg til 
slutt får svar så er det mer eller 
mindre merkelige grunner til hvor-
for ikke trelasten kom i tide. Fyrings-
anlegget gikk i stykker, snøbrøy-
ting er viktigere, ryggen skal snart 
opereres, eller vi bare rekker det 
rett og slett ikke nå…. Slike for-
klaringer holder ikke om en skal 
være profesjonell leverandør. 
• Sett opp skriftlige tilbud og be-
   kreft det som er avtalt. 
• Hold avtalt leveringstid og sørg 
   for at leveransen inneholder alt 
   som er avtalt.
• Vær tilgjengelig når kunden ringer 
   eller sender epost.
• Om du ikke greier å levere i tide 
   – kontakt kunden snarest!

Ansett flere eller lag nettverk 
Å ansette flere i bedriften, eller 
lage nettverk til andre bedrifter, 
øker kapasiteten eller gir en brei-
ere kunnskap. 
 Må en ha ansatte for å utvikle 
bedriften i mer profesjonell retning? 
Nei, jeg tror ikke det, men det er 
ofte vanskelig å rekke alt, og en 
ønsker seg noen flere hender. Det 
kan også hende at en savner kunn-
skap på visse felt, og da kan en 
skaffe dette med ansettelser.  
 Det stilles helt andre krav til 
bedriften når en har ansatte, så for-
bered dette før du ansetter noen. 
Det skal finnes omkledningsrom, 
toalett og oppvarmete spiserom. 
Dessuten framhever Arbeidstilsynet 
arbeidsgivers ansvar for ansatte og 
maskiner blant annet med opp-
læring. 
 Om en alt har ansatte, er det 
enklere å få med flere, for da finnes 

alt det der på plass. Når en kommer 
i et nivå med 4 – 5 ansatte krever 
arbeidsledelse, kundekontakter og 
administrasjon så mye at en ikke 
rekker å delta i produksjonen selv. 

Sjekk ordninger
Undersøk også mulighetene for å 
ta inn praktikanter eller ansette 
personer med støtte fra de arbeids-
markedspolitiske program som 
finnes. Jeg fikk tilbud fra Arbeids-
formidlingen om å ta inn en prakti-
kant i fire uker. Han var innvandrer 
fra Georgia, der han hadde arbeidet 
som møbelsnekker. Efter praksis-
perioden ansatte jeg han med Nystart-
bidrag i 15 måneder, som innebar 
at drøyt 62% av lønn og sosiale 
utgifter ble dekket. I dag er han 
ansatt uten støtte og en viktig res-
surs i min bedrift. 

Finn drøftingspartner
En bra måte å få et breiere over-
blikk på egen bedrift, er å skaffa 
seg en coach eller mentor. En slik 
person behøver ikke ha spesielle 
kunnskaper om tre og foredling, 
men skal være en aktiv drøftings-
partner som ser hovedtrekk i bed-
riften. Mange kommuner har nærings-
hager som tilbyr dette, eller sko-
lering for bedrifter til symbolske 
priser. Noen organisasjoner har 
også slike tilbud. 
 For egen del prøver jeg å holde 
kontakt med andre som driver små-
bedrifter innen foredling av tre og 
helt andre bransjer. Så fort jeg får 
mulighet diskuterer jeg markeds-
føring og annet som jeg vil utvikle 
med mine bekjente. Min fremste 
drøftingspartner er min kone, som 
leder en motebedrift. 

Sett ord på framtida
For å komme videre anbefaler jeg 
å sette opp en bedriftsplan, og be-
skrive framtidige mål der. De som 
har tenkt gjennom spørsmålsstill-
ingene i denne artikkelserien har 
en bra begynnelse. Å kalle sammen 
en del bransjekollegaer og kjøre 
en studiesirkel, kan være en vei 
å gå. I tillegg til å jobbe fram sin 
egen bedriftsplan, så får en mye 
kunnskap og idéer fra de andre 

deltakerne.
 (Artikkelforfatteren Stefan 
Nordmark driver Tönshammars 
Brukssnickeri, som du finner mer 
om på www.brukssnickeri.se eller 
ved å søke opp deres profil på face-
book.) 

Sagbladet

NAV og arbeidstiltak
NAV har flere tiltak og virke-
midler som kan forebygge at 
arbeidstakere faller ut av arbeids-
livet, og gi den som ønsker å 
komme inn på arbeidsmarkedet 
muligheten til det.
 NAV kan innvilge lønnstil-
skudd som en støtteordning til 
arbeidsgiver, som får dekket 
en del av lønnen til en ansatt. 
Tilskudd kan også gis for tilrette-
legging for ansatte som kan 
jobbe så lenge de praktiske 
forholdene blir lagt til rette. 
 Satsene som ytes fra NAV 
for de mest aktuelle tiltak vari-
erer i 2015 fra ca 1500 til 15 000 
kroner pr. måned. 
 Dette er noen hovedtrekk 
i hva som tilbys. Mer informa-
sjon er å finne på NAVs hjemme-
side www.nav.no/no/Bedrift/
Rekruttering eller ved å kontakte 
lokale NAV-kontor. 

Huskelista
Om du har fulgt med i hele denne 
serien av artikler og prøvd å 
skrive ned svar for spørsmålene, 
så har du mye av underlaget til 
din egen forretningsplan. Men 
skriv gjerne mer, gjør noen presi-
seringer og forsøk å tenke på 
innhold og mål i daglig drift. 

- Er det virkelig denne typen 
kunder som jeg skal drive foret-
ning med? 
- Hvorfor fortsetter vi med dette 
produktet til tross for at det 
mister lønnsomhet? 
- Har jeg virkelig anstrengt meg 
for å nå fram i de markeder 
som jeg mener er viktige?
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Langvarig arbeid i luft med 
støv kan på sikt føre til astma, 
bronkitt eller kronisk hoste. 
Sagbruksarbeid med rått 
tømmer og treverk gir ofte 
belastninger med muggsopp, 
mens høvleri- og tørker i 
større grad er opphav til tørt 
skadelig støv. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg
 
To danske studier peker på sammen-
henger mellom arbeid med rått 
trevirke og sykdommer som astma, 
astmaliknende symptomer, hoste, 
bronkitt og svekket lungekapasitet. 
Ved siden av støv er terpener (gass) 
og mikroorganismer i form av sopp-
sporer med på å øke helseplagene. 
 En stor norsk undersøkelse ble 
startet opp i 2013 for å finne flere 
sammenhenger mellom arbeids-
oppgaver på sagbruk, påvirkninger 
fra gass/støv og helseskader. 

Framgang med tørketeknikk
-Etter at kunstig tørking ble vanlig 
på 1980-tallet har det skjedd store 
forbedringer med å tørke trelast 
slik at muggsopp har blitt betydelig 
redusert. Sporene er giftige, og var 
opphav til en rekke helseskader 
på 1980-tallet. En vanlig syke fikk 
navn etter dette, justerverksyke. 
Når rått tømmer blir bearbeidet 
er det også en del flyktige stoffer 
som frigjøres. Om en setter de to 
viktigste treslagene i Norge, furu 
og gran opp mot hverandre, vet vi 
at furu har mer terpener enn gran 
som kan være irriterende på luft-
veiene. Og vi ser også etter tegn 
på at furu er mer utløsende på 
astmaliknende plager enn gran. Vi 
håper på flere svar rundt dette i 
det store prosjektet vi nå arbeider 
med, sier Wijnand Eduard i Statens 
arbeidsmiljøinstitutt. 
 
Tørt tre og støv
Trevare- og snekkerbedrifter med 
mye tørt støv er klart mer utsatt 
for helseplager enn sagbruk som 
foredler rått tømmer. 
 -Her brukes også utenlandske 
treslag i ganske stor grad, og støv 

fra flere av dem er påvist som kreft-
fremkallende hos yrkesgrupper 
som er utsatt for mye trestøv. Nese-
kreft er en sjelden kreftform, men 
den opptrer i større grad hos arb-
eidere i trevareindustrien enn i be-
folkningen ellers. Det er først og 
fremst forskning innen EU og til 
dels USA som påviser dette. Bort-
sett fra eik og bøk har ingen nordiske 
treslag blitt rangert med helsefare 
etter såkalte grenseverdier for helse-
fare slik utenlandske treslag er, sier 
Wijnand Eduard. 
 Han viser likevel til at Arbeids-
tilsynet i Forskrift om tiltaks- og 
grenseverdier har satt grensen for 
gran-/furustøv ved 1 g/m3 luft. 
Samme tiltaksgrense for eksotiske 
treslag er 2 mg/m3 luft. 

Norsk furu
-Om du skulle rangere norsk furu 
på samme måte som de andre tre-
slagene i tabellen til denne saken, 
hvordan ville beskrivelsen bli? 
 -En slik sammenlikning skal en 

være forsiktig med, fordi treslagene 
er unike på hver sine voksesteder. 
Men helseeffekt av støv fra norsk 
furu og gran kan ha relasjoner til 
kreftrisiko. Jeg vil også stille spørsmål 
om den kan være allergifremmende, 
noen danske undersøkelser tyder 
på det. Styrkegraden i forhold til 
allergi kjenner jeg ikke, men sammen-
hengen med kreft er antakelig 
svakere for myke nordiske treslag 
enn for harde tropiske treslag, 
avslutter han. 

Filtervalg og luft
- Bruk filtere i avsug som er testet 
og godkjent av tredje part. 
- Sjekk opplysningene om filtere. 
Noen filterposer som oppgir at 
materialet for eksempel har åpninger 
på 5 mikron, kan filtrere bort bare 
20% av støvpartiklene med 5 mikron 
størrelse. 
- Tilpass filterstørrelse og luftmengde. 
Det er avgjørende at dette stemmer 
overens for å oppnå god rensing av 
luft. 
- Tilpasninger mellom filtre og rør 
må være nøyaktige og i materialer 
som tetter godt, uten at det gjør 
reinhold og skifte av filter vanskelig. 

Treslag med ulike effekter
Amerikansk helseforskning har 
rangert treslag etter giftighet og 
helseskade. Bare noen få av dem er 
mye brukt i Norge, men oversikten 
kan forklare hvorfor noen treslag 
gir helseplager i praktisk arbeid. 

Kilder:
Artikler om trestøv og helseskader, 
Gitte Jacobsen mfl., Aarhus Universitet, 
Danmark 2010. Tabell fra Oneida 
Air Systems katalog 2014. 

Støv - alltid verdt å unngå

TILTAK: Oppfølging av avsug og filtre 
er viktig både ved sag for rått virke 
og ved høvling/pussing.

Treslag  Helseeffekt            Styrkegrad

Bøk   Allergi- /kreftfremkallende          Middels
Bjørk  Allergifremkallende           Middels
Alm   Irriterende              Lav 
Hemlokk  Kreftfremkallende            Ukjent
Mahogny Allergifremkallende /lungeoverfølsomhet   Lav
Lønn  Allergifremkallende /lungeoverfølsomhet   Høy
Eik    Allergi- /kreftfremkallende           Middels
Gran   Allergifremkallende            Lav
Teak   Allergifremkallende /lungeoverfølsomhet   Medium
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON

Ny forhandler for ØstlandetAnnonser www.sag.no

Midler for tre beskyttelse 

Ja
Jo

 Te
k 

AS
 

 

JaJo Tek AS 

Norway AS 

Trykkimpregneringsanlegg 
 

- Service og ombygging 
- Trykkpumper 
- Vakumpumper 
- Ventiler 
- Pakninger 

 
- Komplette styresystemer 

- Fleksibel prosesstyring 
- Utskrift / dokumentasjon 
- Fjernovervåking 

Utstyr for Flisfyring, 
komplett system fra  
skog til varme 

Distribusjon og salg for 

Kjøp og salg av brukte 
maskiner. 
Ring 907 71 304 

 
www.jajotek.no 
 
Vi utfører montering 
og service 
 
Leverandør av: 
 
• Vognsager 
• Kantlinjer 
• Stegmater 
• Tømmerbord 
• Impregnerings-

anlegg 
• Brikettmaskiner 
• Brukte maskiner og 

utstyr 
 

janerik@jajotek.no 
+47 90771304 
Vensvangen 418 
2338 Espa 
Org nr: 
998 321 025 MVA 

«Sammen er 
        vi skarpest»

Hos oss får du ekte håndarbeid med lange tradisjoner. 

Bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • service • sliping av verktøy • teknisk besøk • opplæring mm.

TRADISJON I ET BLAD

Tlf 62 58 53 33 - www.stridsberg.no Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no
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Forsikringen  
tilpasses dine behov

og ditt sagbruk

Medlemmer av  
bygdesagforeningen får 

10 % rabatt på  
sagbruksforsikring

Telefon: 23 35 65 00, Nettadresse: skogbrand.no

NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON

Vi har kontakt med 
et firma i Sverige 
som produserer 
hydraulikksylindere 
på bestilling. 

Send oss bilder på e-post, og nødvendig infor-
masjon som mål osv., så gir vi et pristilbud.
hydraulikk@sagutstyr.no

Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis, 
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter 
ønsket bredde, lengde 
og utstyrsnivå.

Svensk produsent

Vi selger vedkløyvere, vedmaskiner og sagblader av 
meget god kvalitet. I vårt utvalg finner du også hydrau-
likkaggregater, tømmergrip/klo osv. Vi har det meste for 
å oppgradere sagbruk og utnytte biprodukter til ved. 
Besøk vår hjemmeside eller vår nye butikk, bare 20 min 
kjøretid fra Kløfta og Gardermoen, eller 45 min fra Oslo.

Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no

Annonser www.sag.no
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I oktober åpnet Logosol ny 
butikk i Sandefjord i Vestfold. 
Her har firmaet funnet god 
plass til å demonstrere høvler 
og sagutstyr for kundene. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Etter mange år med salg via kata-
loger, telefon og nettside fra Inderøy 
i Nord-Trøndelag oppretter Logosol 
Norge en egen butikk i Sør-Norge. 
På et gårdsbruk i utkanten av 
Sandefjord har firmaet leid en låve 
med i alt 700 kvadratmeter. Fordelt 
på flere rom til kontor, utstillinger, 
sliping og høvling kan en vise og 
prøve maskiner sammen med kunder. 
For sager er det et rom innendørs, 
men også muligheter for prøve 
dem ute. 
 -Det er i første rekke kunder 
innen et par timers kjøring en 
regner med å få besøk av, sier 
daglig leder Arve Stenstad. Til 
avdelingen i Sandefjord vil det 
si Vestfold, Østfold og deler av 
Telemark og Buskerud. 

Sag- og høveldag
Den nye avdelingen inviterte til 
sag- og høveldag 10. desember. 
Kanskje en bra dato for at mange 
kunne skaffe seg sine egne harde 
pakker under juletreet? 
 -Å få se utstyret før en kjøper 
er en fordel mange setter pris på. 
Både på sager og høvler har vi 
flere modeller å tilby. Vi ser ofte at 
de som begynner med de enklere 
utgavene etter hvert vil skaffe 
seg flere muligheter til å foredle 
trelast på nye måter. Har en noe 
erfaring med utstyr fra før, teller 
det kanskje enda mer å prøve en ny 
høvel eller sag og sjekke ut detaljer 
når et nytt kjøp står for tur, sier 
Svein Trollsås. Han vil i hovedsak 
være på plass i Sandefjord tre dager 
i uka, eller etter avtale. 

25 år 
Logosol feiret i 2014 25 år som 
produsent av sitt utstyr for småskala 
utnyttelse av tømmer. Omsetningen 
var i fjor omtrent 32 millioner 
kroner på det norske markedet, 

og noe mer på det svenske, der 
firmaet ble grunnlagt. 
 Utvalget fra produsenten har 
etter hvert blitt stort, blant annet 
på høvler. Ved Sagbladets besøk 
var det da også høvelrommet som 
så ut til å fenge mest interesse fra 
kunder som var innom. På hoved-
kontoret har en merket seg at 

salget av høvelstål til spesialprofiler 
for eldre typer panel og listverk 
har økt de siste åra. Interessen for 
å skaffe mer av originalt treverk er 
tydelig til stede hos huseiere. 

Sagbladet Åpner ny butikk ved Sandefjord

NYTT: Svein Trollsås og Arve Stenstad ønsker velkommen til nye lokaler med 
høvler og annet utstilt. 

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – tømmersagblad med plasmasveisede tenner

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

Ove Ødegård AS, Bekkevn. 202
Vear Industriomr. 3173 Vear

Tlf: 33 36 51 56 – Epost: post@oveodegaard.no
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Annonser www.sag.no

FolieCon  
 
 
 
 
DIODELASER 
 
Linjelaser 
inklusive festebrakett, 
til svært gunstig pris. 
Effekt 15 mW 
 
kr. 5.500,- + mva. 
 
Vanlig stikk-kontakt 
for 230 Volt 
Strømforbruk ca. 1 Watt 
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Bransjenytt

Litt mindre klimagass 
i 2013
I 2013 ble det sluppet ut til sammen 
53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
fra norske områder. Dette tilsvarer 
en nedgang på 0,3 prosent eller 0,2 
millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 
2012.
 Nedgang i utslipp fra sjøfart og 
fiske samt oppvarming av boliger 
og næringsbygg bidro mest til ned-
gangen fra 2012 til 2013. Utslipp 
fra oppvarming av boliger og nær-
ingsbygg gikk ned 6,8 prosent i 
forhold til 2012. Nedgangen i ut-
slipp fra oppvarming det siste året 
skyldes redusert forbruk av fyrings-
olje. 
 Utslipp fra innenriks sjøfart og 
fiske er redusert med 3 prosent. 
På den andre siden av regnskapet 
stod industri og bergverk for den 
viktigste økningen på 1 prosent. 
 Kilde: Statistisk sentralbyråSB 
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/
statistikker/klimagassn/aar-endelige/
2015-01-20

Svensk ROT-fradrag 
gir rekorder
- Nå har vi hatt en vekst på 1001 
prosent på tre år, sier Tommy Jansson 
til svenske Byggindustrin. Far og 
sønn i det lille byggefirmaet er 
typisk for selskapene som havnet 
øverst på gasellelisten i Sverige. 
Dagens Industris årlige kåring av 
de raskest voksende bedriftene 
domineres helt av bedrifter innen 
nybygg og rehabilitering.
 I 13 av Sveriges 21 län (fylker) 
kom bedrifter innen bygg på topp. 
Det er ikke tilfeldig mener lederen 
i Sveriges Byggindustrier, Ola Månsson.
 – For en stor del kan vi takke 
ROT-fradraget (ROT står for Rest-
aurering – Oppussing- Tilbygg) for 
den raske veksten, sier han. – Privat-
personer får mulighet til å inngå 
avtaler med seriøse bedrifter, og 
ved at svart arbeid reduseres får 
nye bedrifter også sjansen til å kon-
kurrere i et sunt marked.

Norsk rapport om ROT
Også norske myndigheter ser på 
mulighetene for et skattefradrag 
for håndverk som inngår i ROT. 
Finansdepartementet publiserte 
før jul en rapport med en vurdering 
av et skattefradrag for håndverker-
tjenester i private hjem. I rapporten 
vurderes konsekvenser av et skatte-
fradrag etter svensk modell (ROT-
fradrag). 
 -Arbeidet mot skatte- og avgifts-
unndragelser har høy prioritet i 
regjeringen. Det er iverksatt flere 
tiltak for å motvirke skatteunn-
dragelser i bygg- og anleggsnær-
ingen og i økonomien for øvrig. 
Departementet har foretatt en ny 
vurdering av ROT-fradrag i Norge 
og har i den forbindelse lagt stor 
vekt på de svenske erfaringene med 
ordningen. Jeg mener at vi nå har 
fått et godt grunnlag for å vurdere 
om et ROT-fradrag er et hensikts-
messig tiltak for å bekjempe svart 
arbeid, sa finansminister Siv Jensen. 
 Kilde: Regjeringen.no

Hogstrekorder blant 
skogandelslagene
Allskog meldte om omsetning av 
mer enn 1 million kubikkmeter 
tømmer i god tid før jul.
 Tømmeromsetningen gjennom 
Mjøsen Skog passerte samme hist-
oriske grense og havner for første 
gang over 1 million kubikkmeter 
på årsbasis. - Det betyr at det hos 
våre leverandører er hogd og om-
satt 17 500 trær pr virkedag i 
gjennomsnitt hele året, sier adm. 
dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog. 
 Havvass melder om for annet 
år på rad å øke omsatt tømmer-
volum betydelig. 330 000 m3 ble 
avvirket og omsatt i løpet av året. 
Det er en økning på 36% i forhold 
til 2013 og aldri er det i regi av 
Havass Skog avvirket og omsatt 
så mye tømmer noe år tidligere. 
I 2012 ble det satt mål om å øke 
aktiviteten, og det er hyggelig og 
inspirerende å registrere at dette 
virkelig er oppnådd.
 Sogn og Fjordane skogeigarlag 
meldte i god tid før årsskiftet at 
året 2014 blir et år med historisk 

høy aktivitet i moderne tid, med et 
kvantum på 155 000 m3 tømmer og 
455 000 planter. -Distriktsapparatet, 
hogstkapasiteten, transportkapa-
siteten og salgskanalene er bygget 
opp gjennom de siste 2 årene. Det 
føles nå fornuftig å konsolidere 
stillingen, uttalte skogsjef Mads 
Jensen. 
 Rekord ble det også for Vestskog 
i 2014. Vestskog satt tømmerrekord 
i 2014 med nesten 210 000 kbm 
omsatt virke. -Me er offensive også 
for 2015, eit år der oppryddinga 
etter ”Nina” vert den viktigaste 
enkeltoppgåva, skriver andelslaget. 
 Viken Skog satte ikke noen 
rekord, men nådde et omsatt volum 
på 1 775 000 kubikk i 2014 og er 
fortsatt den største tømmeraktøren. 
Nest etter det, er gleden stor over 
solid økning i hogst og omsetning 
fra første til andre halvår. 
 At Skog har ikke så langt meldt 
om sine omsetningskvantum for 
2014.
 Kilder: Skogandelslagenes 
hjemmesider
 

Biokull i startgropa
Daglig leder i Treklyngen, Rolf Jarle 
Aaberg, håper at de i samarbeid 
med Arbaflame setter i gang prod-
uksjon av biokull allerede til neste 
år. Anlegget vil innebære invester-
inger på 350-400 millioner kroner. 
Det er planlagt produksjon av inntil 
200.000 tonn biokull i året, ut fra 
500.000 kubikkmeter skogsråstoff. 
Bruken av biokullet kan gi en årlig 
reduksjon i CO2-utslipp på 400.000 
tonn. 
 -Dette er gode nyheter for 
næringen, mener Nobio. Biokullet 
erstatter fossile energibærere og 
bidrar til betydelig reduksjoner i 
klimagassutslipp samtidig som eta-
bleringen gir viktig og fremtids-
rettet verdiskapning og sysselsetting 
i Norge.
 Kilde: Nobio

 



Kutterspon

Forum for norske bygdesager                                                                                       www.sag.no22

Ospespon for beinbrudd
Tre er et fantastisk materiale som 
fortsatt finner nye bruksområder. 
Med fare for at dette blir en klisje, 
viser det seg at tre kan ta plassen 
til gips. Ortopedmottaket på Karo-
linska Sjukhuset i Stockholm er 
blant de klinikker som bruker den 
nye gipsen, av ospespon og plast. 
 Tradisjonelt hvitt kalkgips har 
blitt brukt et par hundre år. Gips 
av denne typen har sine ulemper. 
Det er tungt og klumpete for den 
som må bære det, samtidig som 
sykepleiere ofte må tåle et kladdete 
og støvende arbeid. På 1980-tallet 
ble det prøvd alternativer av plast 
og glassfiber. 
 Den nye tregipsen heter Wood-
cast og lages av et finsk firma. Den 
fås i plater i flere format og tykk-
elser. Etter noe oppvarming kan 
det klippes og formes for å passe 
skadde bein og ledd. Etter bare 20 
minutter er det hardt, i motsetning 
til kalkgips som trenger et døgn. 
Plasten som er blandet sammen 
med ospespon er nedbrytbar. Osp 
er et svalt tre uten allergener som 
påvirker hud, heter det i uttalelsene 
fra forskerne som fant fram til løs-
ningen og gjorde den til forretning. 
De innrømmer at den finske tradi-
sjonen med å bruke osp i badstuer 
kan ha spilt inn. 
 Kilde: Södra Kontakt 5/2014. 

Kresen lyd med eiketre
Blant det nyeste for kresne musikk- 
og designentusiaster er den nye
BeoSound Moment fra Bang&Olufsen, 
som introduserer verdens første 
touchskjerm i tre. 
 Musikkspilleren har front i eike-
tre med innebygd ”one-touch”-
knapp, som setter musikken i gang 
med et enkelt trykk. 
 Styringen skjer på baksiden, 
der brukeren kan navigere i sitt 
eget musikkbibliotek eller den med-
følgende strømmingstjeneste.
 Takket være gjennomført bruk 
og nyutvikling av tre får spilleren 
svingende kommentarer og mange 
tomler opp på danske Træ Er Miljøs 
Facebookside. 

Kjøper bjørk for sag 
Södra Skog styrker prisen for bjørk 
sagtømmer for sine medlemmer. I 
siste del av januar ble det innført 
en kontraktpremie på 25kr/m3.
 Tillegget gjelder i hele Södras 
virksomhetsområde og for leveranser 
seinest 15. mars.
 - Södra Wood (skogandelslagets 
foredlingsselskap) ser positivt på 
markedet, og har tilknyttet seg en 
del nye kunder. Etterspørselen av 
sagbar bjørk økte ved inngangen 
til 2015, og derfor og derfor kan 
vi forbedre tilbudet til skogeierne, 
sier sjefen for Södra Skog.
 Kilde: Södra Kontakt

Sagtømmer noe ned 
Södra skog setter ned prisene noe 
på deler av sagtømmeret fra bar-
skog. Det er normaltømmer og 
smådimensjoner av sagtømmer 
som får denne justeringen i slutten 
av januar. 
 -Markedet for trelast har grad-
vis blitt dårligere mot slutten av 
2014, og usikkerheten i markedet 
består. Med bakgrunn i denne 
markedssituasjonen gjør Södra 
en mindre justering av prisene på 
sagtømmer, skriver konsernet på 
sin nettside. 

Vokser alle veier
På Askøy blir Tveit kirke fra 1957 
utvidet. Det kirkelige fellesrådet 
har utarbeidet forslag til utvidelsen. 
Bygget er planlagt med ca 586 m2 
hvorav nytt areal er på 320 m2. 
Det nye kirkerommet har 478 sitte-
plasser på stoler. Kirken vil omtrent 
se ut som i dag, men den blir 10 
meter lengre i retning alterpartiet, 
og 6 meter bredere. Det vil si 3 
meter utvidelse på hver side av 
langveggene. Tårnet blir ca 1,5 
meter høyere. 
 Med disse utvidelsene er kirken 
på Askøy kjerringa mot strømmen. 
Situasjonen generelt for svært 
mange kirker er forfall i større 
eller mindre grad. Tveit kirke har 
godt besøk, og blir trang i mange 
sammenhenger. – Vi innså det ville 
bli et lappverk dersom vi skulle 
etterkomme alle ønskene. Derfor 

utvider vi kirken, sier en talsperson 
til avisa Askøyværingen, og sikter 
til ønskene om ny garderobe, 
toaletter og fellesrom.

Stor satsing på eget 
slipeverksted
Södra Wood starter et eget slipe-
verksted for både sagblad og 
-band i Gislaved. Det er den gamle 
dekkprodusentens lokaler som tas 
i bruk. 
 Verksted skal begynne så snart 
som mulig. To personer er ansatt 
og er på plass for skolering og for-
beredelse av lokalene. 

– Sliping av blad og band er svært 
viktig for få opp hastigheter og 
skurutbytte på våre sagbruk, 
og skal av den grunn være en del 
av vår kjernevirksomhet, sier sjefen 
for Södra Wood, i en pressemelding. 
 Siden 2007 har selskapet slipt 
sina blad og band hos ett en del 
underleverandører. I månedsskiftet 
januar /februar blir det kjøpt inn 
stasjoner for sliping av blad. Sliping 
i større omfang blir aktuelt i løpet 
av høsten. Utstyr for sliping av 
band vil bli kjøpt inn til neste år. 
 Kilde: ATL Skog
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Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

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

Benytt vårt slipeverksted
hvor vi har en moderne

maskinpark både for
båndsagblad og
sirkelsagblad.

Vi har egen
servicebil som

bringer og
henter sagblader

for våre kunder
fra Lillesand i sør til

Steinkjer i nord.

«Sammen er vi skarpest»

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

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

av alt verktøy

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

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

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

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Tlf: 23 35 64 00

www.jajotek.no • Tlf: 907 71 304 • janerik@jajotek.no
Vensvangen 418, 2338 Espa

SKARPT VERKTØY

Presentasjon av Toolmarket A.S

Toolmarket A.S ble etablert 2013 for å effektivisere salgsorganiasjonen og forbedre  
kundeservicen gjennom enklere rutiner og færre juridiske enheter.

Selskapet vil ha kontor i F.H. Verktøys lokaler i Kirkenær.

Selskapet representerer:
F.H. Verktøy A.S, Kirkenær www.fhverktoy.no Sagblad, freser diamantverktøy, kniver.

Delta Slipeservice AS , Oslo www.slipeservice.no Kjøttkverner og kniver.

Toolmarket AB, Torsby Sverige www.toolmarket.se Produksjon av båndsagblad.

Värmlands slipcenter AB, Karlstad, Sverige. Allsidig slipeverksted og verktøyleverandør.

Selskapene som Toolmarket representerer er spesialverksted for skjærende verktøy.

Med egen produksjon og seriøse agenturer i ryggen, står vi godt rustet til å møte  
morgendagens krav. Vi er i dag rettet mot: Sagbruk, høvleri, treindustri, møbelindustri, 

næringsmiddelindustri, trykkerier, aluminiumsindustri, byggindustrien, mekanisk og  
papirindustri.

For at overgangen skal bli enkel så vil de ha samme adresser, telefonnr., e-postadresser og 
kontaktperson som tidligere.

Vennligst kontakt din kontaktperson om du har noen spørsmål.

www.fhverktoy.no
Tlf. Kirkenær: 45 48 33 33

www.slipeservice.no
Tlf. Oslo: 22 32 02 88

Tlf. 45 48 33 33 - sliping@online.no

www.inmark.no • Tel. 33 38 20 00 • Mob: 900 82 004
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