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Sagbladet
Våren er komen i store delar av
landet, og aktiviteten er stor på
dei fleste medlemsbedrifter. Det er
gledeleg å registrere at dei fleste
har god avsetnad på sine produkt.
Vi har likevel utfordringar i vår
bransje som må gripast fatt i. Eg
tenkjer på dei moglegheitene
som ligg i forhold til nye produkt
og nye samarbeidsmåtar mellom
bygdesagene. Dette er eit tema
som har gått igjen, men har vel
neppe vore meir aktuelt enn
no. Dette ut frå at mange av dei
«mellomstore» sagbruka har lagt
ned den siste tida. Foreininga
har eit ansvar her, og skal få på
plass nokon rammer og eksempel
på at nettverk og samarbeid
blir framtida. Likevel er dette
vanskeleg om initiativet ikkje kjem
tydlegare frå ulike område det er
interesse for slike satsingar.

Eit eksempel på eit spennande
konsept er i Rogaland, der dei har
etablert Rogaland Massivtre A/S.
Selskapet blir drive av eit nettverk
av bygdesager som skal levere
material inn til det ny-etablerte
selskapet, samstundes som dei er
eigarar av massivtrefabrikken. Vi
ønskjer fleire liknande prosjekt
velkomen og med ulike produkt.
Dette er ein måte å få hand om
og ha ansvar for heile verdikjeda
som eg trur vil gje god kvalitet,
betre økonomi og ein spennande
kvardag. På denne måten vil ein
vere i stand til å produsere eit
langt større volum, spesialisere seg
og utnytte råstoffet på ein god
måte. Mange arbeidsoppgåver
innanfor marknadsføring,
økonomi, sag osv. vil vere felles
for desse bruka og vil spare
enkeltbedrifter for arbeid. Som

vedteke på årsmøtet vil foreininga
søkje om prosjektmidlar for å
prøve å få på plass fleire liknande
prosjekt.
Sagbladet har fokusert på
eigedomsskatt og vi har blitt
kontakta av fleire medlemmar
som føler seg urettvist handsama
frå sin kommune. Det er så langt
vanskeleg å få tydelege svar, men
vi jobbar for å få lik handsaming
og for å få best moglege vilkår
for medlemsbedriftene. Vi
oppmodar medlemsbedriftene
om at de kontaktar foreininga
om de menar de har blitt urettvist
handsama i denne samanheng.
Dette er ei sak som vi samla i
foreininga kan kome med innspel
til finansdepartementet om i lag
med andre organisasjonar.
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Så var det på`n igjen. Synes ikke
det er lenge siden sist jeg skrev.
Tør nesten ikke tenke på hvordan
det blir når vår- og sommeronn
setter inn. På denne tiden tenker
en sag og utvikling hele tiden,
så da går det greit. Har nettopp
vært på Stjørdal sammen med
nestlederen vår Geir Håvar og
mange andre skogeiere og feira
100 år for skogeiersamvirket
nordafjells. Det var trivelig og
lærerikt.
Der hadde vi møte med
markedssjefen i Allskog Karin
Widerøe. Vi ble enig om å arbeide
for å få til et bedre samarbeid
med Allskog om kjøp av råstoff til
Bygdesagene. Se mer om det på
organisasjonssidene.
Jeg pleier å si at ingen utvikling
er lik avvikling. Det gjelder
bedrifter, kommuner, ja det meste
her i livet. Det finnes ikke noen
mellomting.
I arbeidsplanen for 2012 står
revisjon av strategisk plan. Det
er et arbeid jeg virkelig ser
frem til å starte på. Hvor går

veien videre? Det skjer mye
innen treforedlingsindustrien
nå for tiden. Vi kan vel være
så ærlig å si at det meste er
negativt, for de store. De sliter
med rammebetingelsene. Det
vi merker er at storsamfunnet
virkelig har fått opp øynene for
oss småskala. Hva gjør vi med
det? Hva ønsker vi?
De store sagbrukene blir
mer og mer industrielle og
råvarens egenskaper blir mindre
hensyntatt. Spesialsagbruk
på 5 000 kbm som vokser er
sjeldne, så mellomsjiktet med
spesialskur blir borte (I Sverige
er alle småsagene så godt som
borte). Trekompetansen blir
borte på de store sagbrukene –
prosessingeniører og operatører
overtar der de gamle tregutta var.
Innovasjonene skjer i småbedrifter med folka tett på råstoffet
og utfordringene. Men etablering
av små trebaserte bedrifter er
mangelvare. Bygdesagforeningen
er svakt organisert med hensyn

www.sag.no

til å få samspill om produkter og
marked.
Hva gjør vi med det? Hvordan
skaper vi nye verdikjeder?
Hvordan rekruttere råvarekompetanse inn i den tremekaniske
verdikjeden? Hvordan stimulere
til nye produkter og nye løsninger
i tre, være innovasjonsdrivende?
Ja, det er mange spørsmål som
kan stilles. Jeg har ikke tenkt å
svare på noen av dem. Det er vel
det vi skal gjøre i fellesskap.
Håper dere fikk noe å tenke
på! Ett godt råd skal jeg være så
frimodig å gi dere som har tenkt
å være med på utviklingen: Følge
nøye med hva som skjer i tiden.
Det kommer til å skje mye til vår
fordel de nærmeste årene. Det er
jeg helt sikker på.
Ha en fortsatt god vår, og pass
på fingrene når dere drømmer
dere bort og tenker fremover.
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Eiendomsskatt
- viktig å følge med
Et av våre medlemssagbruk
valgte før påske å reise
sak mot kommunen om
eiendomsskatt. I dette tilfellet var maskiner tatt med
i grunnlaget. Eksempelet
viser at bygdesager bør
passe på hvordan spørsmål
om eiendomsskatt håndteres
i kommunene.
Sagbruket som fikk maskiner lagt
inn i grunnlaget var organisert som
AS. At sag er organisert som AS,
eller liknende selvstendig selskap,
og ikke er en del av gårdsbruk, er
en forutsetning for at kommunene
kan skrive ut eiendomsskatt. Men
maskiner skal som hovedregel ikke
tas med. I denne saken er det ikke
kommet noe svar fra kommunen,
og det er ikke avklart om, når, eller
hvor den blir ført.
Våre fylkeskontakter ble like
etter påske orientert om dette,
og at foreningen har purret på
Finansdepartementet i andre
avklaringer om eiendomsskatt.
Forholdet eiendomsskatt ble også
skrevet om i Sagbladet nr 5 i fjor.

NHO på banen
Norsk Bygdesagforening har i
spørsmål om eiendomsskatt vært
i kontakt med NHO, som har en
lang rekke bedrifter organisert som
aksjeselskap med ulike former for
produksjon og maskiner.
– Vi bistår bedriftene i å klargjøre
de svært skjønnsmessige og ganske
uklare reglene, sier advokat
Ellen Mulstad i NHO. Et eget
skriv fra eksterne advokater er
lagt ut på NHOs hjemmesider,
og gir en rekke eksempler på
hva som skal til før maskiner evt
skal høre med i takstgrunnlaget.
Skrivet kan også skaffes fra Norsk
Bygdesagforening.

Veileder for saksgang
NHO har lagt ut mye informasjon
om eiendomsskatt på sine hjemme-
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FEILAKTIG OM SKATT: Som hovedregel
skal utstyr ikke være med i takstgrunnlag for eiendomsskatt.

-sider. De får du greiest fram ved å
søke på eiendomsskatt i søkefeltet.
Deres veileder for saksgang på
3 sider gir en bra innføring i
hvordan en klager og hvilke frister
som gjelder dersom en mener
skattegrunnlaget er feil. Ellers
viser en NHO-rapport fra juni 2011
hvordan eiendomsskatt skrives ut
av kommunene. Ikke alle skriver
ut skatt på næringseiendom. Men
i 2011 hadde hele 314 kommuner
vedtatt å skrive ut eiendomsskatt i
en eller annen form.

Agdersageiere på tur
I januar var lokallaget i Agder på
Hedmarkstur. 11 stykker i minibuss
fikk med seg to lauvtresagbruk
i Vestfold på tur østover. Vi var
hos Jan Olav Haugestad på hans
sagbruk ved Horten. Haugestad
er av de absolutt mest erfarne vi
har på lauvtreskjæring, og særlig

stokkvognsaga hans ble tatt
nærmere i øyesyn. Neste stopp
ble Plan-Bygg AS ved Sande. En
forholdsvis nyetablert bedrift
som allerede er godt innarbeid. I
tillegg til skjæring satser de på mye
videreforedling. Omvisningen ved
eier og daglig leder, Harald Chr.
Hansen i ryddige og fine lokaler
var en fornøyelse. Endemålet for
dagen var Myklegard på Løten,
hvor middagen ventet.
Morgenen etter var det en
opplagt gjeng som møtte daglig
leder Ivar Grøndahl på Løten
Bygdesag. Ingen av oss hadde
vært her før, og det ble en
opplevelse å se hele det veldrevne
bruket og drifta her. Utpå formiddagen ankom vi turens
hovedmål, Stridsberg på Stange.
Det var moro og lærerikt å se
hvordan sagbladene blir til, og
blir vedlikeholdt. Vi ble delt i to
puljer for sirkel- eller bandsag.
Alle fikk gjennomgang i hele
slipeverkstedet, med hovedvekt på
sin sagtype. Omvisere var daglig
leder Peter Hesseborn og Jan-Erik
Jeistad.
Etter noen velsmakende
karbonadesmørbrød rakk vi litt
informasjon om høvel- og fresestål
fra Kvarnstrands, før turen gikk
heimover. Det ble mye kjøring på
to dager, men det er sosialt å kjøre
minibuss og praten gikk livlig. Vi
benytter anledningen til å takke
alle som tok imot oss, og i høyeste
grad bidro til at det ble en lærerik
og vellykket tur.

SLIPING: Medlemmer fra Agder bygdesagforening på besøk hos Stridsberg i
Stange. Flere medlemmer leverer sagblad hit via servicebilen som kjører rute helt
ned til Vest-Agder. (Foto: Harald Mo Birkenes)
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Organisasjonsnytt
Vil avklare tømmerinteressen Nordafjells
Bygdesagene fra Møre
og nordover oppfordres
til en kartlegging av
sitt tømmerbehov. Best
mulig oppdatering på hva
bygdesagene ønsker er til
stor nytte for å sette Allskog
i stand til å levere riktig
tømmer til hver sag.
Norsk Bygdesagforening har i
et møte med Allskog nylig tatt
på seg oppgaven. Der deltok
tømmeransvarlige fra Allskog,
nestleder Geir Håvar Ingdal og
leder Arild Kulseng-Hansen fra
bygdesagforeningen. For å få til
en transport av tømmer som er
så rimelig og effektiv som mulig,
teller det mye for Allskog å ha
aktuelle sortiment klare når hogst
settes i gang.
– Derfor ber vi nå alle
bygdesageiere om å melde til oss
hva slags tømmerbehov de har,
og eventuelt kan få på noe lengre
sikt, sier Arild Kulseng-Hansen.
En hensikt er å tilpasse prisene til
tømmeret hvert sagbruk trenger.
Å få best mulig beskrivelse av
sortimentene kan føre til lavere
priser for sagbrukene, for eksempel
hvis bygdesager kan utnytte
tømmer som Allskog ellers ikke
får solgt.
For hver sag trengs en oversikt
av sortiment som er aktuelle, både
de vanlige og de mer spesielle.
Eksempelvis teller det en del å få
vite om et sagbruk ikke ønsker
å kjøpe tømmer med toppmål
mindre enn 20 cm, selv om det
er snakk om vanlig sagtømmer
av gran eller furu. Ellers er det
aktuelt å få oversikt på treslag som
sitka, andre innførte treslag eller
sortimenter av lauvtre.

En god oversikt og best mulig beskrivelse av sortiment vil være nyttig for å få en
bedre tømmertilgang for bygdesager i Allskogs områder. (Illustrasjonsfoto)

Nettsida
I løpet av det siste halvåret har vi
vært mer aktive på foreningens
nettside, www.sag.no Stort sett
er det lagt ut en ny sak hver uke.
Mens det før har vært prioritert å
legge ut saker av nytte og interesse
for medlemmer, har flere saker
i den siste tida blitt lagt ut som
nyttige for vanlige nettbrukere
som ønsker informasjon om trelast
til forskjellige bruksområder. Det er
et faktum at stadig flere gjør noen
søk på nettet før de bestemmer seg
for å handle. Målet med å legge ut
mer informasjon om tre og trebruk
er at flere kan rette seg mot
bygdesagene for
å skaffe seg det de er ute etter.
Skal vi lykkes med dette,
oppfordrer vi alle til å se over sin
oppføring på hjemmesida, og se
om det stemmer. Kanskje har du
noe mer å tilby nå enn da du sist
sendte oss opplysninger? Tips oss
også om saker i media der du, ditt

sagbruk eller dine produkter er
omtalt.

Nettsider i Norden
Vår naboforening i øst,
Småsågarnas Riksförbund i Sverige,
driver trätorget.se, en handelsplass
for trevirke noe i likhet med vår
Kjøp/Sal-spalte på www.sag.no
Den svenske siden har i tillegg noe
mer salg av brukt sagutstyr, og kan
være verdt en titt for de som søker
noe mer til saga.
Småsågarnas Riksförbunds
side har også linker til
småsagforbundene i både Danmark
og Finland. Brukt utstyr omsettes
også her i noen grad. Den finske
sida er lagt opp med oversettelse
fra Google. Språklig vil det være en
fordel, men med de begrensinger
denne oversetteren gir. På ei
kveldsøkt ved pc-en kan en altså
få noen innblikk til andre i samme
næring i våre naboland.

Innsending av sortimentsoversikter
Norsk Bygdesagforenings
sekretariat, helst som e-post til
norbygd@online.no

www.sag.no
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Medlemsbedriften

Med sag på flyttefot

-Mitt konsept er å skjære
tømmeret der det er.
Mange mobilsager har blitt
stasjonære, eller eierne har
gitt opp. Jeg mener saga
og opplegget har en del
fordeler, sier Ole Reidar Lode
i Siljan i Telemark.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Etter å ha leid sag i to år, kjøpte
Ole Reidar Lode sin Pezzolato
bandsag i 1998. Det var en stor
investering, til ca 520 000 kroner
pluss moms den gang.
– Egentlig er det et vanskelig fag å
få ei bandsag til å skjære godt og
effektivt. Det har vært en del slit
og plunder, og mange telefoner til
bladleverandører og større sagbruk
med slik utrustning. Mange som
har kjøpt bandsager har slitt
med bølgeskur, gitt dem opp
teknisk eller gått konkurs. Jeg ser
muligheter med denne typen sag
som du ikke får med sirkelsager.
Det mest spesielle jeg har skjært
er bunnsviller til gamle stabbur.
De var trapesforma i tverrsnittet,
og i tillegg skulle de ha avsmaling,

EGENINNSATS: Mange skogeiere setter pris på å kunne være med sjøl for å slippe
transport av tømmer. Bent Gurholt er vant til å ta et tak når bandsaga er på
besøk.

forteller han. Leieskjæring betyr for
han å være der tømmeret er, noe de
fleste kunder ønsker. Men for dem
som heller vil frakte tømmer, har
han også sagtomt på gården sin.

BARKFRES: Fresen er til god hjelp for bandsaga, men kunne vært noe breiere for
å sikre at bladet treffer. Bladet får noen dråper diesel for å hindre kvae i å legge
seg på.
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Godt resultat med smalere band
Blad i 90 mm bredde er standard
anbefaling til saga. På vårt besøk
er Lode likevel bedre fornøyd med
en smalere bandbredde på 80
mm. – Det er en type tyske band
levert av en annen forhandler. De
går langt mer stabilt enn breiere
band. Større bredde bremser mer
i skuren, som kan gjøre bladet
ustabilt og føre til bølgeskur.
Den bandtypen jeg bruker nå,
har mer stellit i tanna. Jeg har
skaffet benk for å slipe bladene
selv. Det koster å sende blader
til sliping. Dessuten slipes det da
ofte for mye for å få alle tenner
helt like. Det lønner seg ofte å
slipe mindre. Litt ulike høyder på
tennene betyr ikke alltid så mye for
resultatet, bare tanna er rettet opp
så den ikke kommer i kontakt med
skurflata. Det samme gjelder om
ei tann er knekt, det er også noe
en kan kjøre videre med. Faktisk
går det bra med inntil to knekte
tenner etter hverandre. Å sveise på
nytt er dyrt. All sveising, spesielt av
sprekker i bladet, kanføre til nye
spenninger og sprekker, sier Ole
Reidar Lode.

Forum for norske bygdesager
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BREDDE: Et noe smalere band enn standard skjærer bedre, har Ole Reidar Lode erfart. En innsats med barkespade og ekstra
band hører likevel med til sagjobben.

Kutter transport av tømmer

Årlig er det et kvantum på 400
til 600 m3 tømmer som foredles
over bandsaga. Mange oppdrag er
relativt små, som under Sagbladets
besøk hos Bent Gurholt i Siljan.
Han har hatt sambygdingen
Lode innom tunet flere ganger
gjennom årene, og er godt fornøyd
med å kunne utnytte tømmer til
materialer. Hans egen skog er 40
dekar, og det har holdt for å skaffe
vanlige materialer til vedlikehold
av bygninger på gården. Denne
gangen er det noen furustokker
som skal gjennomskjæres til
villmarkspanel på hytta.
– Det er nærmest en forutsetning
for mitt opplegg at kunden er med.
Samtidig har kunden en fordel av
å få legge inn egen arbeidsinnsats
og bidra til å holde sluttkostnaden
nede. Dessuten koster det å frakte
tømmer til saging hos meg eller
andre, sier Ole Reidar Lode. De
fleste oppdragene hans er fra 10 til
30 kubikkmeter.

Pick-up som trekkdyr

Vanligvis bruker Lode en stor pickup til å dra fram saga på 3,5 tonn,

men korte turer går også med
traktor. På gode sagplasser kan
saga være klar etter en halv times
opprigging.
– På regning til kunden skriver jeg
effektive timer etter timetelleren
på saga. Nå bruker jeg en timepris
på 680 kroner pluss mva. For min
del går det med ekstra tid til vanlig
sliping, vedlikehold, flytting og
rigging. Noen ganger fakturerer
jeg ekstra for sliping og annet heft
som skyldes kunden.
I gjennomsnitt skjærer jeg 2
m3 i timen. På det meste har jeg
vært oppe 4, men det var på et
oppdrag med fine furustokker til
gjennomskur, stokker på omlag 0,5
m3, og to gode medhjelpere, sier
han.

på i timepris. Begge treslag sliter
hardt på bladene, slår han fast.
Eikestokker setter selvsagt bladene
på en hard prøve. –Jeg har sett det
gnistre når jeg skjærer i kveldinga,
sier Ole Reidar Lode.
Vinterstid setter han ei grense
ved 10 minusgrader. Særlig furu
med tele i kjerneveden er vanskelig
å få bra når minusgradene melder
seg.

Sper på med egen skog

Innen en avstand på 4050 kilometer dekker han
Grenlandsregionen i hjemfylket
Telemark. I nabofylket Vestfold
har han oppdrag i flere av de
nærmeste kommunene. I dette
distriktet kommer det også
oppdrag med osp og eik.
– Blir det mye av det legger jeg

– Hva trur du om sesongen vi er
inne i?
– Pågangen er noe mer forsiktig
enn før, men det kan enda ta seg
opp. Blir det rolig, får jeg heller
skjære av eget tømmer til lager.
Jeg har noe salg av materialer,
av plank fra 2 x 6 tom og større,
og ellers av kledningsbord. Der
utnytter jeg stokkene godt med
tynne sagsnitt. Det er også en del
å hente på det for dem som kjøper,
i forhold til trelastutsalgene. Jeg
leverer bord med tosidig skurflate,
så de som er opptatt av det kan
sette margsida ut. Det gir også god
heft for maling, sier Ole Reidar
Lode.

www.sag.no
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Nærområdet

Medlemsbedriften
BygdeMart`n
Stor sag og høvler vurderes solgt
Stor spesialsag m/utstyr, vurderes solgt til høystbydende. Saga har diesel/
hydr.drift, frekvensstyrt mating og PLS funksjoner. Masse hydraulikk &
pneumatikk. Største stokk sagd var 1.85m i rota, den lengste 18,5m.
Sjekk Small River Slabbing Mill/nyheter/bilder på www.lauvtrebruk.no
Høvler til salgs: 4 sp.Grama,5 sp.Weinig og en 6 sp.Harbs med bakerste
spindel som kombinasjon eller dreibar. Maskinene selges i utgangspunktet uten verktøy.
Kontakt: Tormek Rep & sveis v/ Thor Hesleskaug
Tlf.: 907 77 875
thor@slabbingmill.no
FORNØYD: - Det har tatt tid å skaffe seg
skikkelig kunnskap om bandsager, sier Ole
Reidar Lode, men trives godt med å ha
saga på hjul.

Samlet utgjør sagingen omtrent
1/3 av et årsverk, med en typisk
topp i vårmånedene. Drift av
egen gård med ammekuer er
hovedproduksjonen.

Trivelig arbeid

I Norsk Bygdesagforening har Ole
Reidar Lode vært medlem omtrent
siden starten. Tilbud om kurs og
samlinger har blitt lite benyttet,
leverandør av
men han deltok påLedende
sorteringskurs
!
i Vestfold for noensagbruksmaskiner
år siden.
– Driver du med dette om 5 år?
– Ja, det regner jeg med. Arbeidet
er trivelig, og det er alltid greit
å få oppgjør til tida. Det er ikke
nødvendigvis plass til så mange
bandsager og opplegg som dette.
Men det er nå jeg tjener
penger
Telf. 62821555
Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
på det, etter å ha fått
erfaringer
www.se-saws.no
og tjent inn saga. Og den fungerer.
Spesielt for store stokker har den
sine fordeler.
Jeg kan kjøpe en ekstra seksjon
på 3 meter for å skjære lenger enn
6,2 slik saga gjør nå. Men det er få
oppdrag der det er aktuelt, og jeg
har noen ganger greid det likevel
med å ta stokkene ut av saga,
snu dem og skjære til jeg møter
sagsnittet. Det gikk faktisk veldig
bra, avslutter Ole Reidar Lode, før
han kobler saga på bilen, og lar
hun og flis ligge igjen.
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Kjører egne sliperuter
Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59
Sagtomta, 2337 Tangen

www.teroteknisk.no

Ledende leverandør av

Ledende
leverandør av
sagbruksmaskiner
! sagbruksmaskiner!

Telf. 62 82 15 55
Ledende
Fax.
62 82 15leverandør
50
e-post:
info@se-saws.no
sagbruksmaskiner !
www.se-saws.no
Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

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

Forum for norske bygdesager
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Tre mellom grått og grønt

Sagbladet

Nye markeder for bygdesagene sto på dagsorden
under foreningens årsmøte.
Tre til utemiljø kan være et
slikt marked. Både offentlige
og private bruker hvert år
mye penger på å få folk til
å trives i parker og hager,
på leikeplasser og andre
oppholdssteder utendørs.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Et utemiljø består ofte av både
plen, trær, bed, plasser eller stier
med beleggingstein og noe å sitte
på. Til forskjell fra en hage er det
lagt opp for en friere bruk, selv
om gjerder mot veg eller annen
eiendom er vanlig.
Norsk utemiljø preges av ønsker
om å bruke naturmaterialer. Der
betong blir brukt i stedet for eller
sammen med ekte stein, handler
det om økonomi og funksjon. En
plass som skal legges med heller,
blir dyr om det velges skifer eller
granitt.
Bransjens søk etter ekte naturmaterialer, og gjerne noe som
gir et spesielt utseende, bør være
et godt utgangspunkt for å øke
bruken av tre.

Treslagenes egenskaper

For valg av treslag er det naturlig
at det legges vekt på holdbarhet.
Furu med kjerneved, eik med
kjerneved, osp, lerk eller tettvokst
gran kan være gode valg. Til noen
bruksområder teller overflate med
minst mulig fliser og kvistutslag
mye. Et eksempel er plassen
rundt vedfyrte badestamper eller
bryggekanter, der mange går
barbeint. Kvaelommer som renner
ut i sol og varme kan være en
annen ulempe en bør tenke på.
Valg av treslag, dimensjon
og utforming er et tema der
kunnskap fra bygdesageiere
kan være av stor verdi i en
drøfting mellom sluttkunde og
entreprenør.
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KREATIVITET: Anleggsgartnere er mer åpne for linjer og kurver en rette vinkler.
Det er vanskelig å se for seg en typisk tømrer med vinkelhake og diagonalmålinger
har laget denne uteplassen (Foto: www.groteig.no)

Påvirke holdbarhet

Stein og betong har hatt en stor
plass i norsk utemiljø i mange år.
Når trelast er i bruk, er det med
få unntak snakk om impregnert
trelast i standardiserte og ofte små
dimensjoner. Å tilby annet tre enn
trykkimpregnert i andre, grøvre
dimensjoner enn standard kan
være løsningen for bygdesager
i dette markedet. Da oppnår en
både et annet farveinntrykk,
en annen visuell effekt, og bra
holdbarhet. Større dimensjoner vil
vanligvis tåle mer av fukt og sol.
Opptørking av tre utendørs
kan for det første påvirkes av
grunnarbeid. Lag med grus,
singel, eller kulestein sammen
med duk som hindrer ugras, er
fra før vanlige tiltak for stein og
betong. Svillepapp der tre legges
an mot betong kan være aktuelt.
Naturstein, og spesielt tørrmurt
stein, leder ikke fukt fra bakken
på samme måte. Å høvle riller eller
dryppnese kan også være gode
tiltak for å lede vekt fuktighet.
Riller er samtidig med på å gjøre
underlag mer sklisikre.

Anleggsgartnere

Faglig er det typisk at
anleggsgartnerne står for det
praktiske arbeidet, og sår plen,

legger stein og planter etter
tegning fra landskapsarkitekter.
Men noen tar også planleggingsoppdrag. De fleste er mindre og
mellomstore bedrifter, med korte
beslutningslinjer, som har mye å
gjøre i en hektisk sesong.
Oppdragene er ofte deler
av større anlegg i offentlig
sektor, med anbud og
underentreprenører. Private
boliger og hytter kommer i tillegg,
dessuten en rekke oppdrag ved
kirker og kirkegårder.
Organisasjonen Norske
Anleggsgartnere – miljø og
landskapsentreprenører (Naml),
har ca 90 medlemsbedrifter spredt
over hele landet. For bygdesager
som vil kontakte anleggsgartnere
anbefaler vi deres hjemmeside
www.naml.no

Gjerder i fin stil

Hallingsag AS i ÅL i Buskerud
har hatt noen leveringer av
gjerder. Det er et tillegg til annen
virksomhet, der laftetømmer er et
typisk produkt, for teller Vemund
Gudbrandsgard.
-Det begynte for 5-6 år siden da
en kunde ville ha et gjerde i en
stil som passet til laftehytta. Da
utviklet vi et system med stående
panel og stolper. Deretter har

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
det blitt noen leveringer på
forespørsel, og det er ikke noe
stort produkt. Men vi gjør heller
ikke særlig for det, sier han.

Fundamenter i betong

Hallingsag AS har levert gjerder
grovkappet til byggmester.
Stolpene skrus opp på nedgravde
betongfundamenter.
-Vi er særlig nøye med å finne
godt malmet furu til håndløper og
bunnstokk for gjerdene. Enkelte
kunder har tatt materialene til
impregnering, noe jeg egentlig
tror har lite for seg, sier Vemund
Gudbrandsgard.
-Lar det seg gjøre å utnytte korte
tømmerlengder til stolpene?
-Nei, her i distriktet er korte
tømmerlengder priset høyere enn
lengre. Det har med utkjøring
av virket å gjøre. Korte lengder
gjør det vanskeligere å utnytte
lastekapasiteten og kan gli ut
mellom stakene på lassbærer eller
tømmerbil, sier han.

Tretrinn for trivsel
Trinn til utetrapper kan
være et eksempel der grovt
treverk kan brukes. Importert
og tilhogd naturstein er mye
brukt til trinn, det samme er
systemer av betongblokker
i forskjellig form. Men
betongstein og blokker kan
legges til gode underlag for
trinn av tre.
Som enkeltprodukt fra småsager
bør trinn av tre ha noen fordeler.
Vi snakker om korte lengder, som
kan utnytte korte stokker med en
del krok. Med furu som råstoff kan
det i noen distrikter tilsi et enklere
innkjøp av virke fordi en også kan
ta rotstokker som må kappes kort
på grunn av feil som krok og grov
kvist.
Trinn må tilpasses systemer
av betong slik at dimensjonene
passer til å legge an på vanger av
betongblokker. Med anlegg mot
betong vil råtepresset være langt

mindre enn for jordkontakt. Trinn
i tre bør få underlag av svillepapp
eller bord av eik kjerneved.
Utlufting av treet er et stikkord
for vedlikehold og holdbarhet.
Dryppneser i forkant, rillehøvling
eller freste luftåpninger på
undersida kan være aktuelt.
Hvordan utetrappa får solvarme
og vind gjennom året, vil telle
mye.

Noen mål og priser

Med stein som utgangspunkt
kan en kanskje velge å sette
sammen 2 x 6 tom på høykant?
Med gjengstål og bulldogg skulle
det bli en stabil løsning. Bruken
av stein tilsier at en tenker
annerledes for dimensjonering.
Denne tabellen over stein til
trappetrinn er gjengitt fra en
tilfeldig valgt leverandør i Norge.
Dimensjon 		
35x120x17.5cm 		
40x100x15cm 		
30x110x20cm 		
40x100x15cm (m trappenese)

EGNE PROFILER: God avrenning er
viktig for treprofiler som skal tåle
utemiljø. (Foto: Hallingsag AS)

Vekt pr stk
200kg
170kg
170kg
170kg

Andre bruksområder i utemiljø
•
•
•
•
•
•

Gjerder
Rekkverk
Terrasser og golv
Levegger
Støyskjermer
Pergola (søyler og oppbygging
for slyngplanter)
• Benker og bord
• Installasjoner/kunst

Farge 		Pris
Lys grå
860,- pr stk
Lys grå
725,- pr stk
Lys grå
625,- pr stk
Lys grå		800,- pr stk

KOMBINERER: Tradisjonelle sviller i
kombinasjon med murte søyler av naturstein. Plassen etter brukte kreosotimpregnerte sviller er ikke overtatt av andre
trematerialer i store dimensjoner.
(Foto: www.strandman.no)

STILIG: Gjerdeutgaven som Hallingsag
har utviklet passer fint til eldre trebygninger. (Foto: Hallingsag AS)

www.sag.no
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Bygger nytt fjøs av
materialer fra egen skog

Sagbladet
Jeanette og Leif-Richard
Noreng i Lødingen har gjort
en innsats det står respekt
av. Nytt stort fjøs er på
plass etter flott innsats med
motorsag i benk og skur av
eget tømmer.
Tekst: Trygve Brenna Foto: Kjell A.
Stormyr/ Jeanette Nordeng
Jeanette og Leif-Richard Noreng
i Lødingen Vestbygd i Nordland
bygger nytt fjøs til sine ammekyr.
De fikk råd av firmaet LandBygg
om å bygge ”tømmerfjøs” av
material fra egen skog. Skog
fantes, et lite plantefelt fra ca
1930 med flott, grov vanlig gran.
Men sagbruk hadde de ikke. Så
en Logosol M7, sagbenk med Stihl
motorsag ble kjøpt inn.
Så begynte man på en prosess
med nye utfordringer. Tømmer ble
hogd og fraktet til gårds, og saga
satt sammen. Så gikk de i gang
med å prøve seg fram med å sage
grove plank.

Bygger grovt i modernisert
tradisjon

Konstruksjonen i bygget er av
det grove slaget med 10 x 10”
boks til reisverk og sperrer. Det
er 3,6 meter mellom stavene.
Byggemåten er en modernisert
form for grindverk, hvor
staven festes til grunnmur med
solide, galvaniserte jernplater.
Stav og sperre settes sammen
med jernplater, som felles inn
med motorsag og festes med
gjennomgående bolter. I stedet
for rotkne mellom sperre og stav
er der satt inn en stav som også er
festet med jernplater og bolter.
Til strø for takplatene er det
nyttet 3 x 8”, som er innkjøpt.
Spikerslag for utvendig kledning
er 2 x 6 ” plank mellom stavene.
Det har gått med omlag 1000
meter. Til utvendig bordkledning
er det saget i underkant av 4000
løpemeter med Logosol M7. Altså
har sagføreren tilbakelagt mye
mer enn 10 km for å få dette til.
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INNSATS: Jeanette og Leif-Richard Noreng ved sagbenken. I tillegg til de grove
sperrene og stavene, er resultatet om lag 1000 løpemeter 2 x 6 ” til spikerslag
og 4000 løpemeter kledning.

Ikke store skogteigen

Skogteigen hvor grana er
hentet fra er ca 18 da, samt at
Leif-Richard har hentet noen
store trær i nabofeltet. Med all
tydelighet forteller det at selv et
lite plantefelt gir mulighet til å
forsyne en gård med mye tømmer
til bygningsformål. Uttaket er
estimert til ca 170 m3, hvorav ca
65 er nyttet til byggverket.
Resten er blitt brensel, strø,
gjerdestaur og annet virke som

trengs. Verdien av biproduktene
for et aktivt gårdsbruk er noe en
ikke må glemme. Bare sagflisa har
spart gården for innkjøp av strø i
minst to år.

Tøffe tak for folk og utstyr

Siden tømmeret måtte hentes ned
med vinsj ble det mye forurensning i barken. Det ble
mange sløve sagkjeder, og mye
filing etter hver økt.

FJØSET: Det er voksne dimensjoner
i reisverk og størrelse. Anslag tilsier
at nærmere en million kroner kan
være spart i bygget i egeninnsats
og tømmer til materialer.

Forum for norske bygdesager

Annonse
Det ligger i sakens natur at når
man ønsker 10 x 10 boks med ca
6 meter lengde, er det nokså grovt
tømmer man snakker om. Noen
av stammene ga to boks av denne
dimensjonen. Videre ble det
både 2 x 6 plank og mange meter
kledning av de samme stammene.
For dem som kjenner Logosol
M7 forstår en at det er litt av
en jobb å få skåret slike stokker.
Sagbenken har tydeligvis holdt
mer enn mange skulle tro.

Felles innsats

Fjøset bygges med felles innsats
av familien. Leif-Richard henter
inntekt som bussjåfør, mens kona
Jeanette og barna forbereder

www.sag.no
saging, rydding og ikke minst
har de beiset bordkledning ferdig
inne på gammellåven. Så langt
som mulig utføres byggearbeidet i
felleskap, med minimalt leid hjelp.
De er fornøyd med valg av
sagbruk, selv om det er enkelt,
fungerer det godt til deres
behov. De har ikke hatt noen
form for bistand i bruk og for å
lære sagteknikk, men har funnet
ut av det meste ved hjelp av
instruksjonsbok, litteratur og litt
prøving og feiling.

Innredning neste

Når fjøset er ferdig oppsatt skal
der hentes tømmer for å sage
material til innredning etter egen

tegning. Tømmer til dette hentes
også ut fra plantefeltet på 18 da.
De ser fram til å kunne ta nyfjøset
i bruk til høsten. Etter en slik
stor egeninnsats er de nok ekstra
stolte av sitt verk. I tillegg kan
de være bekjent med å ha spart
en stor del av byggekostnaden.
I følge kalkylen LandBygg har
satt opp, blir sparte materialog arbeidskostnader vurdert til
nesten 1 million kroner.
Prosjektet er eksempel på lokal
verdiskapning av egen skog, og
er noe til etterfølgelse for flere.
Vi tar hatten av for initiativ og
innsats, og ønsker dem lykke til
med ferdigstillelse!

VI KAN VERKTØY OG SERVICE!
«SAMMEI N
ER V »
SKARPEST

Vi har fokus på fremtiden og står 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

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

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

25
år
1987–2012

Rundbuehaller

i stål med bredder
8, 10, 12, 14 & 16 m

Priseksempler:
8x15 m. kr. 85.800,10x21 m. kr. 137.500,14x18 m. kr. 171.600,Prisene er uten treverk og frakt.
Vi har også flyttbar hall på 5x6 m.
som kan forlenges.

Tlf. 62 49 39 80 / 915 36 899
post@futurehaller.no
www.futurehaller.no

Future

Rundbuehaller Norge DA

www.sag.no
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Nye krav banker på

Sagbladet
Treindustrien innretter seg
nå mot Maskindirektivet
fra 2009. Her beskrives
fire nivåer for sikkerhetsløsninger, som spenner
fra dokumentasjon til
fullstendige sikkerhetskoblinger mellom strøm
og maskiner.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Det er så langt uklart hva myndighetene gjennom Arbeidstilsynet
vil godta av sikkerhetsnivå. Norske
industrisagbruk og treindustri
kan beskrives som avventende.
Også i Sverige, der direktivet har
stått på dagsorden noe lenger, er
sagbruk og treindustri avventende.
Å tilfredsstille de høyere nivåene
med gitter/gjerde for nivå 2, nivå
3 med elektroniske låser, eller
kombinasjonen elektroniske låser
og strømforsyning til sag og
maskiner, som er høyeste nivå,
koster mye. For mye, har noen
svenske bedrifter konkludert,
og stopper med nivå 1. Andre,
som norske Moelven Numedal,
har bygd om saglinje til nivå 3
og justerverket til nivå 4.

Enkeltmaskin, eller mange satt
sammen til en
Under en fagdag på Moelven
Numedals anlegg ble det understreket et en klar forskjell
til enkeltmaskiner eller hele
maskinlinjer, der flere maskiner
drives sammen over samme
styringsenhet. Det siste er typisk for
større industrisagbruk, og mange
av problemstillingene som ble tatt
opp gjelder i første rekke denne
gruppen sagbruk.
Noen praktiske eksempler for å
sikre farlige punkter kan likevel
være nyttige for småsagbruk, selv
om utstyret her i langt større grad
brukes som enkeltmaskiner.
Også eldre maskiner blir omfattet
av maskindirektivet. Dersom
det ikke finnes bruksanvisning
og dokumenter som beskriver
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FORNØYD: -- Å bruke tid ved utformingen av vernegitter og porter teller mye
for et godt resultat, sa Rune Frogner, daglig leder ved Moelven Numedal.
Tømmerinntaket har fått gjerder i mannshøyde.

bruken med risikovurdering, må
dette lages. I så fall vil en slik
dokumentasjon være nok til å få
maskinen godkjent etter nivå 1.

Gjerder inn til nivå 2

– Situasjonen rundt det nye
maskindirektivet minner om da vi
for en del år siden så innføringen
av ISO-sertifikater. Mange spør
seg hvilket nivå en må ligge på
for å tilfredsstille Arbeidstilsynets
tolkning av direktivet, sa Finn
Martinsson fra Söderhamn
Eriksson AS.
– Grinder og gitter for å verne
personale fra farlige punkter er
noe av løsningen på Numedal
Bruk. Dette tilsvarer nivå 2 i
maskindirektivet. Med elektroniske
nøkler for å gå inn til punkter som
krever rensing eller annet ettersyn,
innfrir en også til nivå 3.
Slike tiltak vil ofte møtes med
kritikk til at det tar for lang tid å
få tilgang. Men det er typisk at
dette er punkter i anlegget som

er en gjentatt flaskehals. Når det
er lett å komme til slike steder,
legger en vaner med å følge opp,
rense vekk flis, stramme til en skrue
eller annet. Men det er bedre for
både produktivitet og sikkerhet å
løse dette på en varig og skikkelig
måte, sa Finn Martinsen.
– For høyeste nivå kreves en integrert krets av sterkstrøm til drift
av maskiner og sikkerhetssystem.
Innen bransjen er det typisk å
bygge på eller bytte ut deler av
gamle anlegg med noe nytt. Da
er det viktig å vurdere tilstanden
på det elektriske anlegget. Ofte er
dette for gammelt til å bygge et
moderne sikkerhets- og styresystem
på, sa han.

Husk vedlikeholdet…

En av firmaene som har stått
for rådgiving og leveranser ved
Moelven Numedal, er Tre & Teknikk AS.
– Vi ser at det teller mye å høre
hva operatørene eller de som gjør

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
sliping og annet vedlikehold har
å si. Store sagbruk tar ofte større
vedlikeholdsjobber i sommerferien,
da alt annet er stoppet. Da er det
litt seint å finne ut at punkter som
trenger tilgang er gjerdet inn. Som
leverandør av gjerder anbefaler vi
ofte store skyveporter til punkter
med ettersynsbehov, sa Sten Jarle
Solheim fra Tre & Teknikk.

Trygge jobber bedre

Sammen med de andre
foredragsholderne la Solheim
vekt på å få ansatte til å
tenke over at sikkerhet og at
installering av nye innretninger
ikke er nok aleine. Det trengs
ofte en holdningsendring til
å tenke at dette skjer for alles
sikkerhet. Moelven Numedal
har for eksempel fått gjerder og
sikkerhetsnett rundt tømmerinntak
og tømmerlinje. Andre deler
av anlegget har lyssoner, der
fotoceller avslører om noen trår
inn i farlige områder. Den aktuelle
delen av produksjonen stopper da
automatisk.
Treteknisk har en tid hatt ei
egen gruppe med bedrifter
som samarbeider om brannforebyggende tiltak. Her deltar
bedrifter med formål å styrke
forbyggende tiltak i alle ledd.
Se annen sak side 18.
– Et liknende opplegg for HMSsaker er etterspurt, og kan bli
startet opp, sa Julie Engeloug fra
Treteknisk.

14 år med overskudd

– Oppdateringene av blant annet
tømmerinntak og sikkerhet skjer
etter positive driftsresultater de
siste 14 år, fortalte daglig leder
Rune Frogner til de besøkende
fra Treteknisk Forening. Årlig
produksjon av trelast er nå ca 66
000 m3 av gran. Sagbruket har i
alt 35 ansatte og er største private
bedrift i hjemkommunen Flesberg i
Buskerud.
– I oppbyggingen av sikkerhetssystem har vi lært mye av leverandørene. Jeg vil si det har vært
vellykket, og grunnen til det er at
vi tidlig ga informasjon om tiltaket

og fikk de ansatte til å komme med
innspill. Det er viktig at brukerne
av anlegget får tid til å tenke
gjennom løsningene utfra sine
gjøremål.
Vi har sett etter praktiske løsninger hele tida. Et nytt direktiv
betyr likevel at mye er lov! Som
å klippe åpninger i gjerder der
det er nødvendig, eller sette inn
flere porter til servicepunkter. Vi
har også fulgt opp med kritiske
spørsmål og vært med under montering, for å fange opp ting vi ikke
fikk med i planleggingen, sa Rune
Frogner.

Maskindirektivet av
20. mai 2009

Direktivet består av et stort antall
nummererte forskrifter, hvor nr 544
er det mest aktuelle for sagbruk og
høvleri. Dette er å finne på www.
lovdata.no eller Arbeidstilsynet,
www.arbeidstilsynet.no/forskrifter
Den aktuelle forskriften er
dessuten med i Norsk Bygdesagforenings HMS-perm.

Store bekymringer
i Sverige

Maskindirektivet har i
langt større grad stått på
dagsorden i svensk sag- og
treindustri. Store kostnader
og vanskeligheter med
å tilpasse eksisterende
maskiner har vært pekt
på av skogsindustriens
organisasjon.
Organisasjonen Såg i Syd
oppsummerer noen erfaringer
overfor Sagbladet. Sagbrukene
innen Såg i Syd varierer mye i
størrelse, men et gjennomsnitt kan
ligge mellom 50 000 til 100 000m3
trelast:
Skogsindustrien har ikke oppnådd tilpasninger fra det svenske
arbeidstilsynet. Til tross for
maskindirektivet har det heller
ikke kommet noe minstekrav fra

www.sag.no

myndighetene. Alt er overlatt til

ORDEN: Klare plasser for utstyr og
beholdere for avfall er noe av det
som er lagt vekt på for best mulig
sikkerhet. I praksis kan det bety mindre
stress for å leite fram utstyr i kritiske
situasjoner. Rutinene for avfall er
dessuten et tiltak som kan avverge
brann.

bedriftene, med full mulighet for
kontroll og eventuelt nye krav i
hvert enkelt tilfelle. Utfra dette
har mange valgt å sette i gang
tiltak, for å ha noe å vise til. Slikt
gjør det lettere å få utsettelser og
dispensasjon. Svært få er ferdige.
En erfarer at tømmerinntakene
og tømmerlagrene er vanskeligst
å sikre mot at stokker som faller
ned og skader folk. En annen
erfaring er at laveste trinn med
dokumentasjon og sikkerhetsrisiko
er så innviklet at mange heller
velger å sette opp sikkerhetsgitter.
Og flere sagbruk har kjøpt gitter
til hundegårder, som er langt
billigere enn fra leverandører av
sikkerhetsutstyr.

ÅPNINGER: Gjerder gjør det umulig å
komme inntil farlige punkter. Punker
som kan ha behov for ettersyn og
sjekk uten fare, er åpnet med hull i
gjerdene.
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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

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

KAMPANJETILBUD

DIODELASER

Linjelaser

inklusive festebrakett,
til svært gunstig pris.
kr. 4.950,- + mva.
Vanlig stikk-kontakt
for 230 Volt
Kampanjen varer til
30.06.2012

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com
KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes
7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no
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SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen
3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no
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Sagbladet Svensk iver for lerk og sitka
Lerk er godt egnet til å
plante sammen med gran,
det hindrer råte og øker
kvaliteten på lerketømmeret.
Men sitka er toppen! Den
vokser fort, er stormfast og
virket trenger ikke sorteres
bort fra gran i industrien.
I siste utgave av Skogen er to
svært erfarne skogeiere klare i sine
meninger om å bruke eksotiske
treslag i svensk skogbruk. Temaet
har vært oppe flere ganger etter
de katastrofale stormfellingene
i Sør-Sverige, og spesielt etter
stormen Gudrun for noen år
siden. Dagmars feiinger av skog i
midtre Sverige har blåst ny glød
i temaet. Den ellers så populære
contortafurua fikk noe svekket tillit
etter dette.
-Lerk sukaczewii kalles av mange
for sibirsk lerk, men vokser bare i
den europeiske delen av Russland.
Dette er favoritten blant de to-tre
artene lerk som vokser i Sverige,
forklarer den ene skogbrukeren
til tidsskriftet.

Lerk og gran er bra
-Gran er utsatt for vårfrost, og har
godt av en skjerm. Bjørk er det
vanligste valget, men den gir lite
volum sammenliknet med lerk.
En fordel er at lerk mister nålene
om vinteren, slik at snødekket blir
større for gran som plantes inn. I
sommerhalvåret slipper baret på
lerk likevel ned mer lys til gran enn
tilfellet er for bjørk. Lerk bør ikke
plantes i reine bestand. Trærne har
godt av avstand til samme treslag,
ellers konkurrer de for sterkt med
hverandre, mener han.

Forskning tilsier blanding
Hans anbefalinger om
blandingsskog har blant annet
støtte i forskning fra forsøk ved
Skogshögskolan. Rotråte på gran er
et stort problem i mange deler av
Sverige. Forsøk viser at innblanding
med 10 % andre treslag reduserer
rotråten med 30 %.

HVA NÅ?: Stormfellinger har fått mange i svensk skogbruk til å se etter andre
treslag. (Foto: Skogbrand)

Svenske skogmyndigheter regner
ikke lenger lerk som et fremmed
treslag. Begrunnelsen er at lerk var
vanlig i Sverige før siste istid. Med
det nye synet er det fritt fram for
å plante lerk, uten å måtte søke.

Fram for de stormsterke
En annen skogeier fra det sørlige
Sverige er minst like klar til å ta i
mot fremmede treslag. Med de
alternativene han til dels har prøvd
ut i egne plantinger, ser han
ikke lerk som
aktuell. - Det er
for mye overtro
om lerk, men
den passer i det
nordlige Sverige.
Douglasgran
ville vært det
beste valget,
om den ikke
ble spist opp
av viltet.
Men sitka er
toppen! Den
vokser fort,
blir ikke beitet
av viltet, har
en stor fordel
med at en ikke
trenger å sortere
den ut fra sagtømmeret, sier
han. -Stormer
ingen naturkatastrofe, det
er en risiko en
må regne med!

www.sag.no

Vanlig gran kommer genetisk sett
til kort og passer ikke i syd-svensk
skogbruk.
Som virkeskjøper kjenner han
eksotiske nykommere som sitka
og kjempeedelgran. De har opphav fra det forblåste vestlige NordAmerika, og har røtter som går like
djupt som furuas. Egne plantefelt
som var nylig tynnet da Gudrun
herjet, stod igjen omtrent uten
skader.
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Sagbladet Riktig teknikk kan forebygge
Høvler, og spesielt eldre
utgaver, utmerker seg som
brannkilde, i følge statistikk
lagt fram av et svensk firma
på HMS-dagen i Numedal.
Og når de blir fornyet,
flytter mange eldre høvler til
mindre sagbruk.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Svenske Firefly AB arbeider på
verdensbasis med å finne løsninger
for brannvern. Sagbruk og trebedrifter er et hovedområde for
virksomheten.
Deres konklusjon er at
brannvern må slå ut selv ved
lave temperaturøkninger og små
branntilløp, helst på gnistnivå.
Da kan en rekke å slokke brannen
tidlig, med alle fordeler det har.
Firmaets produkter legger opp
til å slokke tilløpene med forstøvet
vann. Ved forstøving utvider
vannet seg, og trykker vekk en stor
del oksygen, som er forutsetningen
for videre brann. En forstøving gir
også mindre vannskader og raskere
oppstart av produksjon etter
brann. Forstøvingsteknikken oppgis til å bruke bare en tiendedel
av vannmengden som blir brukt
ved annet slokkeutstyr med vann.

Høvlene er verst
Håkan Johannsson trakk fram
høvlene som spesielle kilder til
brann. Fotoene han viste av eldre
Waco-høvler med store dynger av
flis og støv rundt seg kunne vært
hentet fra norske bygdesager, selv
om akkurat flisdyngene overgikk
hva Sagbladets utsendte hittil
har sett.
- Eldre høvler samler mye mer
støv enn nye. Her finnes dessuten
trykkluftslanger og elektriske
ledninger. Mange maskiner i sagog treindustri har også plastslanger
med olje. Disse delene av det
tekniske er noe en skal være særlig
oppmerksom på. Sammen med
tørt trestøv er det en farlig mix!
Eksplosjoner og kraftig brann
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FARTA TELLER: - Innen industrien har
hastigheten på høvler økt mye på få
år. Fart øker friksjonen og brannfaren
om flis legger seg feil sted, sa Håkan
Johannsson fra Firefly.

er et vanlig resultat, sa Håkan
Johannson.

Friksjon mot tre
80 prosent av alle branner i høvler
begynner i innmatingen. Der følger
trestikker og kvae med fra bord
eller plank, slites av, og blir lett
liggende og gnisse mot en valse til
det gløder eller tar fyr.
- De underliggende matevalsene
er typiske startsteder. Ellers har
hastigheten på høvler mye å si
for brannfaren. For industrielle
sagbruk har den økt mye over noen
år. Som en tommelfingerregel vil
jeg si at hastigheter over 80 meter
i minuttet krever en skikkelig
oppfølging av brannfare, sa Håkan
Johannsson.

sa Håkan Johannsson. Ved
siden av modell og utforming
teller maskinens tilstand mye.
Brannfaren påvirkes mye av rutiner
for reinhold og effektiviteten på
sponavsug.
- Hvordan ser det ut under
maskinen? Eller på baksida, inn
mot veggen der du ikke behøver
bruke tid siden du betjener
maskinen fra framsida? Det er
ofte der du også har ledninger og
elektriske koblinger, sa han.
Hvor kjent bemanningen er
med maskiner og brannfellene
virker klart inn på brannfaren.
Mulighetene for at en eventuell
brann får spre seg er også noe en
skal tenke gjennom, og spesielt når
en bygger nytt har en mulighet til
å påvirke dette.

Mer på nettet
Foredragene fra HMS-dagen
er nå lagt ut på Treteknisk
hjemmeside, www.treteknisk.no .
En annen nettside for brannsikring
er www.brannkontrollen.
no Under dokumenter finnes
en eksempelrapport fra en
brannteknisk gjennomgang på et
medlemssagbruk.
PÅ VAKT: Eldre høvler er ofte mer
utsatt for å samle flis og støv enn
nyere. Lavere fart, gode avsug
og rutiner for vedlikehold og
reingjøring demper brannfaren.

Andre brannkilder
Nest etter høvlene er det
bandsager for tørt virke som
utmerker seg i statistikkene til
Firefly. På disse sagene er tenner
som gnisser inn i deksler en
vanlig brannårsak. Av andre mer
generelle årsaker kan nevnes disse:
• Lagerhavari
• Kuttere
• Motorer
• Fremmedlegemer
• Materialer som setter seg fast

Ingen maskiner er like
- Alle maskiner er forskjellige,
og ikke minst miljøet rundt dem,

Forum for norske bygdesager

Sagbladet

www.sag.no
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Annonse
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Tilbudet gjelder ut juni.
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Bransjenytt
Hogst som i fjor
Tømmerhogsten de tre første
månedene i 2012 endte på 2,41
millioner kubikkmeter, bare litt
lavere enn første kvartal i fjor. De
gjennomsnittlige tømmerprisene
har vært lavere gjennom hele
første kvartal sammenlignet med
samme tid i fjor.
De gjennomsnittlige tømmerprisene har gått noe ned i første
kvartal av 2012. I mars 2012
endte prisen på 328 kroner pr.
kubikkmeter, en nedgang med
39 kroner pr. kubikkmeter (11
prosent) sammenlignet med mars
2011. Sagtømmerprisene har hatt
en fallende trend helt siden slutten
av 2010.
Kilde: Landbruks- og
matdepartementet

Støtte til mer dansk
skog
Den danske miljøminister Ida
Auken vil forbedre tilskuddsordningen til privat skogreising
for å gi Danmark mer og bedre
skog der den gjør mest nytte.
Skog dekker i dag 13 prosent
av landet, men tallet skal fordobles. For å nå målet skal det
være mer attraktivt å legge om
landbruksjord til skog.
- Det er voksende interesse blant
private for å plante ny skog. Det
skal vi benytte oss av. Derfor endrer
vi tilskuddsreglene, så vi kan gi
et høyere tilskudd til dem som
etablerer den type skog vi har mest
bruk for. Det gir en mer variert
natur og en bedre beskyttelse
av grunnvannet vi tapper fra
springen, sier miljøminister Ida
Auken.
Kilde: www.naturstyrelsen.dk/
Nyheder/

Forening for
tradisjonshåndverk
i Buskerud
20 håndverkere fra Buskerud
møtte på et åpent møte 8.
februar, der det ble enighet
om å stifte en forening for å

ivareta tradisjonshåndverk i
Buskerud. Et interimsstyre ble
nedsatt. Møtet fant sted på
Lågdalsmuseet, som også er arena
for kurs i opplæringsprogram
for håndverkere. Mer
informasjon er å finne på www.
buskerudbygningsvern.no/

Ny direkte linje til Kina
En ny aktør for direkte utskiping av
blant annet trelast til Kina er viktig
for svenske sagbruk, skriver www.
woodnet.se
- Gøteborg Havn har den eneste
containerterminalen i Sverige med
stor nok kapasitet til å ta i mot
fartøy av denne størrelsen. Det
første anløpet i den månedlige
ruten skjer 18.april, med 320
meter lange APL Finland, som
har plass til drøyt 200 containere,
sier havnesjefen til nettstedet.
I eksporten over Gøteborgs
havn får plank og bord selskap
av for eksempel bildeler,
industrikomponenter, stål og
papir. Fra før har Sverige direkte
utskiping til det fjerne Østen med
Maersk Line som anløper Gøteborg
havn en gang pr. uke.

Ro i svensk
tømmermarked
Mars var en måned i stillstand
for svenske tømmerpriser. Alle
avventer utspill i markedet for
trelast, masse og tømmer etter et
par måneder i forveien med flere
kraftige kutt av tømmerprisene,
skriver Skogen i siste utgave.
SCA-konsernet står for de eneste
forsiktige økningene i Norr- og
Västerbotten. Grunnen er innføring
av et sortiment for småtømmer,
som de mener vil utnytte
kapasiteten på viktige sagbruk.
For den videre utviklingen
viser pessimistene til at krisen
i europeisk økonomi enda
ikke har nådd Sverige og at
amerikanske analytikere spår
lavere tømmerpriser globalt.
På den positive siden nevnes at
Södra og Rottneros våget å øke
prisene på masse fra 1.mars, og
at byggemarkedet i Storbritannia
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viste økning for siste kvartal 2011.
Andre demper dette igjen med å
vise til at den marginale økningen
en har oppnådd i trevarepriser
kommer av mindre utbud og ikke
en økt etterspørsel.

Kurs om gulv
Treteknisk opplever en rekke
henvendelser om reklamasjoner
av tregulv. Forskningsinstitutt
har kompetanse innen tre og
treprodukter, og blir ofte engasjert
i reklamasjonssaker der skadeårsak
skyldes uheldig fuktpåvirkning.
Både produksjon og byggetekniske
forhold kan bidra til at skader
utvikler seg. De fleste saker kan
relateres til det tørre inneklimaet
vi har om vinteren. Noen gulv
tåler denne perioden helt fint,
mens andre sprekker opp. Hva
skyldes dette? Hva bør vi forvente
av bevegelser i et tregulv? Dette,
og mye mer vil du få svar på i
gulvkurs på Treteknisk 23. mai.
Påmeldingsfrist er satt til 16.mai,
flere opplysninger ved Treteknisk
hjemmeside www.trefokus.no/ eller
telefon 93 09 10 56.

Sunnfjord Sag til salgs
– Eg trur at det er interesse for å
kjøpe eigedommen. Men eg trur
ikkje det kjem til å bli sagbruk
der meir, sjølv om alt utstyret
også er med på kjøpet. Eg trur
også det blir vanskeleg å selje
utstyret vidare. Det er for stort for
hobbybonden, og for gammaldags
for eit moderne sagbruk, seier Pål
Anders Kårstad til avisa Firda. Han
er dagleg leiar i Eigedomsmekling
Sogn og Fjordane AS.
Taksten på sagbruket er 2,7
millionar. Teknisk verdi på
bygningane er 14,6 millionar.
– Eit sagbruk har eg aldri prøvd
å selje før. Men eg trur det skal
gå greitt. Det er god lagerplass her,
og du får mykje for 2,7 mill, seier
Pål Anders Kårstad. Han trur den
store eigedommen, med eit areal
på 45.700 kvadratmeter der det er
2550 kvadratmeter bygningsmasse,
kan brukast til andre ting.
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Kutterspon
Sauna vant i Sverige
Skogssaunaen Tomtebo ved
Gävle er vinner av det svenske
Träpriset 2012. Prisvinneren ble
æret i samband med åpningen av
Skogsnäringsveckan 17. april av
H.K.H. Prins Carl Philip. Fra juryens
begrunnelse heter det:
”Skogssaunaen er en langstrakt
smal paviljong som rommer en
rekke ulike funksjoner. Sett
fra strandkanten står skogens
trestammer i samspill med
tett plasserte stendere langs
paviljongen, et tydelig møte
mellom rustikk natur og foredlet
råvare. I andre deler av bygget
står massive, uhøvlede blokker
av tjærefarget tre i kontrast til
høvlede, lyse bjelker, paneler og
ribber. Ved vandring gjennom
paviljongen veksler opplevelsen
mellom lukket og åpent, røft og
foredlet, mørkt mystisk og blondt».
Antallet bidrag i konkurransen
var hele 225, noe som er større
deltakelse enn noensinne, skriver
nettstedet www.svenskttra.se

Plantingen økte i 2011
Det norske Skogfrøverk innhenter
hvert år oppgaver fra norske
skogplanteskoler over antall
planter som er levert til landets
fylker. Statistikken for 2011
viser en økning i omsetningen
av skogplanter fra norske skogplanteskoler.
Statistikken omfatter alle planter
til skogbruk og juletreformål levert
av norske planteskoler til bruk i
Norge. Økningen på gran, som i all
hovedsak brukes til skogplanting,
utgjør 14 % i forhold til 2010.

BADETID: - Saunaen er romslig sammenflettet av ute og inne. Tomtebo er preget
av skaperlyst og omsorg, et resultat av samspill mellom en ambisiøs oppdragsgiver,
en sinnrik arkitekt og en dyktig snekker, sier juryen for den svenske treprisen 2012.

Totalt ble det levert over 25
millioner planter.
Kilde: Det norske Skogfrøverk

Alt for hesten
Et sagbruk i Värmland har
oppdaget en ny kundegruppe.
For noen år siden investerte
sagbruket i en ny pelletsfabrikk
med spontørke. Salget av pellets
går bra, takket være nye, og nok
uventede kunder – hesteeiere.
De bruker pelletsen som strø.
Hesteierne heller ut trepellets i
stallen, og dynker med litt vann,
slik at pelletsen løser seg opp.
I dagens situasjon produserer
sagbruket 35 000 kubikkmeter
trelast og noe over 2000 tonn
pellets. Men salget av pellets går
så bra at de kommer til å doble
produksjonen til 5000 tonn, heter

Salg/service av tømmersagblader og verktøy
• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad
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Kontakt oss:
LIEDS Verktøy AS
Postboks 8040
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00
Fax:
70 17 28 01
E-post: post@lieds.no

det i saken som er gjengitt både på
www.woodnet.se og www.atl.se

Treklynge med sagbruk
Etter at Viken Skog BA fikk kjøpt
industriområdet der Norske
Skog Follum produserte papir,
har adm-inistrerende direktør
Ragnhild Borchgrevink vært en
ivrig talsperson for en treklynge
på området.
Overfor to kilder trekker hun
fram sagbruk som en mulig virksomhet å bygge inn i en slik
treklynge. Til www.hegnar.no/
nevner hun celluloseproduksjon
og toppmoderne sagbruk
som to alternativ. Men mest
entusiastisk blir Viken-sjefen
av tanken om at klyngen
kan bidra til et miljøvennlig
teknologigjennombrudd med
overgang til bioetanol produsert
av tre.
I lokalavisa Ringerikes blad blir
hun sitert på at «det kommer til
å bli produsert planker her på en
eller annen måte». - Innen fem år
bør vi ha industri her. Innen ti år
bør klyngen være på plass. Ellers
går det for sakte, sier hun bestemt.
Viken Skog jakter nå på partnere
som vil være med og satse på
Follum. Lokale, nasjonale og
internasjonale.
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Bygdesagenes leverandørguide
Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

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

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

TeroTeknisk Service as

Kontakt i Glommen: Rolf Maartmann
Tlf.: +47 917 26 975 • e-post: rm@glommen.skog.no

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no
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Lieds Verktøy
AS
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Tlf. 450 39 404 • www.miljosaga.no
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Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
���������������������
Tlf.: 70 17 28 00 Fax: 70
17 28 01
www.lieds.no
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e-post: post@lieds.no ����������������

- En stokklengde
foran

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

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

www.sag.no
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