Sagbladet

Overskrift
Sagbladet

Forum for Norske Bygdesager

Organisasjonsnytt

s4
Vekst for
trearkitektur
s5
Medlemsbedriften

Kolbjørnrud sag
s 6-8
Nytt om PEFC
for bygdesager
s 10-11
Bli en bedre
trebedrift
s 12-13
Trelast for
håndhøvling
s 14-15
Demonstrasjonsdag i Vestfold
s 16-17

Medlemsblad for
Norsk Bygdesagforening.
Årgang 26, Nr. 4
17. okt 2014
ISSN-nr.: 1890-3630

Med blikk
for tidsbruk
www.sag.no
www.sag.no

1

Sagbladet

Norsk Bygdesagforening

Sagbladet er et medlemsblad
for Norsk Bygdesagforening og
utkommer med 5 nummer i 2014.
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:
17. oktober 2014.
Ansvarlig redaktør:
Per Øyvind Berg
Tlf.: 951 91 441
e-post: peroyvind@combitel.no

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

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

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

Per Øyvind Berg,
org.medarbeider
3277 Steinsholt
Tlf. 951 91 441

peroyvind@combitel.no

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

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

Bidragsytere i denne utgave
Stefan Nordmark
Utgivelse 2014
NR.:
Materiellfrist
Nr. 1. 12. feb.		
Nr. 2. 23. april
Nr. 3. 07. aug.
Nr. 4. 17. okt.		
Nr. 5. 27. nov.

Norsk Bygdesagforening
ble stiftet i 1987. Foreningen har pr. 20.08.2014 ca.
278 medlemmer. Ordinært
medlemsskap: kr 1950 pr. år.
Men for første året er det
halv kontigent, dvs. kr 975.

Utgivelse
25. feb.
06. mai
21. aug.
23. okt.
09. 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 innrykk: 10%. Ved 5 innrykk: 20%
Forsidebilde: Tidspress mot andre oppgaver i gårdsdrifta har
fått Joar Lund Jacobsen til å se
nøye på hvordan skuropplegget kan bli enklere, og passe for
enmanns drift. (Foto: Per Øyvind
Berg)

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

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

a-lomsd@bbnett.no

Møre og Romsdal
Herman Hervåg, Tlf. 994 63 539,

Magnus Hovda,
styremedlem
Randøy, 4130 Hjelmeland
Tlf. 976 23 237

hherva@online.no

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

Sør-Trøndelag
Håvar Sunnset, Tlf. 924 57 666,

haavard@sunnset.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

melhussag@gmail.com

2

Forum for norske bygdesager

Sagbladet

Frå redaktørkrakken

Å få god lønnsomhet i drifta av
ei bygdesag er ingen enkel sak.
Mange forhold spiller inn, så
som frakt og andre kostnader
til tømmer, tidsbruk med
håndtering inne på sagtomta,
materialkvaliteten, etterspørselen
og prisen ut til kunde.
Reportasjene fra medlemssagbruk trekker fram noen
forhold som teller mye på akkurat
dette sagbruket og for denne
eieren. Ofte handler det om
spesialkvaliteter som kunden ikke
finner andre steder, og som av
den grunn ikke får samme grad
av prispress som vanligere trelast.
Mange bygdesager har en, eller
flere, slike kvaliteter som på mange
måter bærer økonomien i drifta.
Vårt medlem i dette Sagbladet
sier rett ut at de helt gode
spesialeksemplene av trelast, som
selger godt og til høy pris, ikke har
latt seg finne. Desto bedre at vi
omsider tok turen dit!
For: Han er helt sikkert ikke

den eneste som har leitet etter
trelastprodukter med ekstra
etterspørsel som kan gi sag- og
høvelbedriften god økonomi. Det
kan være en fare for at Sagbladets
besøk på medlemsbedrifter går
til de som skilter med litt ekstra
av produkter over sag.no eller på
egne hjemmesider. Dermed kan
slike bedrifter bli overrepresentert,
og det kan bli til at medlemmer
med mindre spesialisering,
og/eller lavere aktivitet ikke
kjenner seg igjen i arbeidet
bygdesagforeningen driver.
Medlemskapet kan i neste omgang
bli avsluttet, selv om det neppe er
Sagbladet aleine som avgjør den
bestemmelsen.
Eieren på dette Sagbladets
medlemsbedrift har i stedet
fokusert sterkt på egen drift og
effektivitet. Sammenlikninger
med annen mekanisering fra
landbruksteknikk har nok virket
mye inn. Maskinarbeid i landbruket
har gjennom flere år utviklet

seg mot at noen leier seg ut og
andre leier seg inn. Der ser en at
timepriser for kjøring i mange
tilfeller støtter seg på prisnivåer fra
anleggsektoren. En slik prissetting
kan være verdt en gjennomgang
også på sagbedrifter. Leieskur eller
høvling etter timepris er vanlig.
Men hva med tida du bruker for
kunden på å lesse opp trelast med
truck eller hjullaster?
Å framstå som en lønnsom
bransje er viktig for å rekruttere
yngre mennesker til å starte opp,
eller overta sag- og trebedrifter.
Artiklene til Stefan Nordmark har
fokus på dette. I neste Sagbladet
vil han se på lønnsomhetskalkyler.
Er det lenge siden du kan huske
å ha gjort noe sånt, er det på tide
å gjenta øvelsen. Forutsetninger
endrer seg hele tida, og det å bare
gjøre ting slik en har pleid, kan
straffe seg over lengre tid.
Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!
Vi skriver 16. oktober. Tiden flyr
av gårde. Det blir spennende å
se om vi klarer å gjennomføre
arbeidsplanen før neste årsmøte.
Regjeringen har lagt frem nytt
statsbudsjett. Jeg har ikke fått
studert det noe særlig, registrer
bare i media, at alt ser helt
håpløst ut.
Du verden hvor mye bortkasta
energi på å fortelle verden at det
ikke finnes muligheter.
Jeg sier ikke at vi ikke skal
protestere på det som er
ufordelaktig, men når all
energien brukes på lete etter
det negative, da kan det fort bli
lite igjen til å fokusere på det
positive. Jeg synes styreleder
i Mjøsen er god, når hun spør

hvordan kan regjeringen
påvirke oss som skogeiere slik
at flere ønsker å være aktive
skogbrukere.
Eller for å snu spørsmålet: Hva
kan vi gjøre for regjeringen. Bytt
skogeier med sageier. Det er
måten å tenke på. Hva kan jeg
bidra med?
Jeg er hellig overbevist om
at det er liv laga for kortreist,
lokal verdiskaping. Da NRK
presenterte middagen for
stortingsrepresentantene på
slottet, påpekte de at poteten
var kortreist, dyrka i slottshagen.
Alle prater om kortreist.
Dersom vi tillegg klarer å
skaffe oss kunnskaper om å tjene
penger, slik Per Øyvind skriver fra

www.sag.no

redaktørkrakken, så kan det gå
riktig bra. Det er nemlig ett eget
fag, hvor de fleste av oss er alt
for dårlig.
Lykke til med etterutdanning.
Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt
Flytting av kontor

Etter mange år med kontorleige
hos Hornindal Eigdom har dagleg
leiar Inger-Marie Svingeset no
etablert heimekontor. Lokalitetane
vi har leigd tidlegarehar vore i eldre
industrilokalar som ikkje lenger er
like godt eigna. Dette på grunn av
meir støy frå andre leigetakarar, og
på grunn av ventilasjon og kalde
lokalar vinterstid. Vi har vurdert
andre kontorlokaler, men funne
det mest formålstenleg at IngerMarie etablerer heimekontor. Dette
er ei økonomisk god løysing for
foreininga og ei fleksibel og tilpassa
ordning for vår daglege leiar som så
langt i år har hatt 70 % stilling.

Ver med å verve nye
medlemmar

Like over nyttår i år fekk Norsk
Bygdesagforening trykt ei fin
brosjyre med informasjon om
foreininga og fordelar ved
medlemsskap. Vi har sendt ut ein
god del av brosjyrane, men har
mange på lager enno. Håpar de
kan vere med å bidra for å få fleire
til å bli medlem. Kanskje skal du
på eit arrangement, eller kjenner
nokon som burde få ei brosjyre?
Ta kontakt med oss så sender vi
gjerne! Medlemstalet i Norsk

FLERE: Det er gode grunner til å verve flere medlemmer til Norsk Bygdesagforening.

Bygdesagforening er dessverre
minkande så vi har alle ein jobb å
gjere for å bidra til at fleire kjenner
til vår foreining.

Studietur til
Stangeskovene 5. og 6
februar 2015
Vi måtte dessverre avlyse turen
til Stangeskovene som skulle vore
arrangert no i oktober. Grunnen
var at vi fekk for få påmelde. Etter
å ha fått fleire tilbakemeldingar
på at tidspunktet var dårleg, har
vi sett opp nye datoar for turen.
Programmet er identisk med det
som var planlagt no i oktober.
Nokon spør seg sikkert om kvifor
vi har valt å legge turen til ei så
stor bedrift, som er forholdsvis

langt frå bygdesagene sin
kvardag? Grunnen er at vi i lang
tid har sett på korleis vi kunne
posisjonere oss betre i marknaden.
Korleis skal vi kunne utvikle våre
bedrifter i tråd med kundane sine
forventningar og behov? Korleis
skal vi kunne marknadsføre oss på
ein betre måte? Er det interessant
å sjå på samarbeid med større
bedrifter som har eit sals- og
marknadsføringsapparat? Ønskjer
større aktørar spesialprodukt inn i
sitt sortiment?
Her er mange spørsmål som vil
kome opp, og vi trur dette er ein
god måte å få dette diskutert på.
Stangeskovene har vist oss stor
interesse og vi ser fram til turen i
februar. Husk å melde deg på før
26. januar!

HAR DU KONTROLL PÅ HMS-ARBEIDET?
Systemet er enkelt i bruk og praktisk tilpassa bygdesagene.
HMS-perm med nødvendige skjema og foreskrifter er inkludert
i systemet.
Vår pris til medlemmar: 2000kr + mva.

Har du spørsmål, ring til oss på 918 86 113
eller send en e-post til norbygd@online.no
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Debatt

Program for 2-dagers studietur 5. og 6. februar 2015

Stangeskovene AS og Norsk Bygdesagforening inviterer til studietur.
Torsdag 5. februar
Frammøte:
			
Kl. 09.15
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl.11.00		
Kl. 11.15
			
			

Vi møtes på Gardermoen for dei som kjem med fly/buss/tog.
Dei som evt. kjem i eigen bil møter på Stangeskovene sitt administrasjonsbygg
Avreise med buss fra Gardermoen
Besøk på Stangeseskovene Kværner, Kløfta. Der skal vi se på listehøvleri og byggevareutsalg
Avreise Kløfta
Stangeskovenes Hovedkontor i Aurskog
Disponent Erik Toverud ønsker velkommen og orienterer.
Stangeskovene: Historikk, organisering, strategier og tanker om fremtiden.
Tid til spørsmål

Kl. 12.00

Enkel lunsj servert på kontoret til Stangeskovene

Kl. 13.00
			
Kl. 14.30
Kl. 16.00
Kl. 19.00

Befaring på Vikodden Bruk, Eidskog Stangeskovene sin småtømmerlinje ved daglig leder Per
Morten Wangen.
Drift av skogen - orientering og befaring ved skogsjef Bjørn Lybæk
Avreise til Thon Hotel Charlottenberg (Framme 17.30)
Felles middag og sosialt samvær

Fredag 6. februar
Kl .09.00
Kl. 09.30
			
Kl. 11.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30.
			
			
Kl. 16.00

Avreise
Besøk på Stangeskovenes sagbruk på Skotterud, Esas båndsaglinje og høvleri orientering ved
daglig leder Per Morten Wangen.
Lunsj på (Grensestua).
Befaring listverksproduksjon Hemnes ved daglig leder Emil Grepperud
Avreise
Oppsummering/Diskusjon på bussen. Kva har vi lært? Bør vi sjå på vidare samarbeid? Kva kan vi
evt. samarbeide om?
Vi er tilbake på Gardermoen for heimreise.

Priser: Deltakerne betaler buss ca. 500 pr. person (avhengig av ant. påmelde). 3-retters middag torsdag kveld,
overnatting inkl. frokost (enkeltrom) SEK 1250,- For dobbeltrom blir det ca. 350 kr. billegare enn enkeltrom.
Stangeskovene ønskjer å spandere lunsj begge dager.
Send påmelding til norbygd@online.no eller ring 918 86 113.

Påmelding:
Namn:______________________________ Mobil:_______________
E-post:____________________________________________________
Møter opp: Kløfta eller Gardermoen?__________________________
Enkeltrom:_______

Dobbeltrom:________

Andre opplysningar vi bør vite om:_____________________________

NB! Siste påmeldingsfrist 26. januar 2015

www.sag.no
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Medlemsbedriften

Kolbjørnrud Sag

Sageier med travle dager
- Som regel har det vært en
kamp hver sommer med å
skjære ferdig alt tømmer
før jeg skal skjære åker.
Men i år var det veldig fin
vår, og jeg har hatt mindre
tømmer på saga enn før, så
det gikk greit, sier Joar Lund
Jacobsen.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Situasjonen med innspurt på skur før
onnearbeid er kjent nok fra mange
gårdssager. Men en nærmere prat
med Joar Lund Jacobsen fra Trøgstad
røper en allsidig aktivitet innen
landbruk som må ha satt dette på
spissen i mange år: Melkeproduksjon
på egen gård fram til for 1 1/2 år
siden. Grashøsting med spesialutstyr over store deler av hjemfylket
Østfold og deler av Akershus.
Våronn og skurtresking på 1800
dekar med korn. Kjøring av
bufferbil for vegvesenet, ofte
nattestid. Og denne dagen i
oktober, da han stiller opp for
Sagbladet, kommer han rett fra
kantrydding langs E18.

Tradisjon for sag

- Leieskur, og det å kunne foredle
mest mulig av eget tømmer er det

ÅPENT: Taket er bygd opp på stolper, og har skrå avstivere bare på den ene
sida. Da får en veldig god tilgang på den ene halvsida av bygget, og en kan for
eksempel slippe ut lange materialer uten hinder av stolper. Tak uten vegger
holder rullebaner og gummiband tørre, har Joar Lund Jacobsen erfart.

viktigste for saga her. Siden 1890-åra
har det vært sag på samme tomt,
da med dampdrift. Seinere ble det
elektrisk drift. Jeg vokste opp med
typisk trebenksag og to sagspindler.
Aktiviteten har variert, men det
ble alltid skjært noe materialer til
eget bruk. Min onkel bygde opp ny
sag i 1984 med stålbenk fra Alvim
Thorsen, som lagde saginnretninger
en periode. Jeg hadde overtatt
gården, og leide ut tomt til saga mot
at jeg fikk overta saga når onkel ikke
ville drive den lenger.

LØSE: Inntaket er bygd opp av jernbaneskinner lagt opp på betongfundamenter. Fall
inn mot en en-stokksmater gir et bra inntak. Skinnene er løse og kan løftes helt vekk.
Det gjør det enkelt å kjøre unna bark og flisrester en gang i blant.
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På den måten ble saga mi i 1990. Jeg
syntes ikke saga passet så godt til
drifta og kjøpte ny Kara-sag i 1997.
Etter hvert har jeg skaffet noe brukt
sagutstyr og bygd noe på saghuset
for å automatisere avlegg for
materialer, sier Joar Lund Jacobsen.

Utviklet for enmannsdrift

Leieskur der tømmereieren deltar
mer eller mindre selv blir det
mindre av. De som fortsatt ønsker
å utnytte tømmer på denne måten
har stort sett annet arbeid. På

AVSLØRER: Spiserom og verksted på
saga har montert sensor for bevegelser
og alarmsystem. Ved innbrudd går
det varsling til bolighuset og til
mobiltelefon.

Forum for norske bygdesager

Medlemsbedriften
Kolbjørnrud Sag har mottaket
plass til et dobbeltlass, ca 35
kubikkmeter tømmer, som kan
lastes rett av tømmerbil.
-Jeg syns det betyr en del å
slippe avbrudd for å lesse innpå
mer tømmer når jeg står og
skjærer. Opplegget mitt er å lagre
minst mulig på sagtomt og heller
få det kjørt hit når jeg skal ha det.
Ved å ringe litt i forveien med de
som driver tømmertransport, har
det gått greit. Noen velger å kjøre
tømmer hit selv med traktor og
henger. Men alt i alt blir det mer
plunder, og med ekstra tidsbruk
på leieskuroppdragene kunne de
like gjerne leid tømmerbil, sier Joar
Lund Jacobsen.
Inntaket er bygd med 10 meter
limtredrager, slik at det er mulig å
skjære tømmer opp til 9,5 meter.
Noe etterspørsel er det alltid for
materialer over 5,5 meter.

også mye materialer til å bygge
eget fjøs.
-Nå er gården overdratt til
neste generasjon. Jeg kommer
til å fortsette med leiekjøring
for gras og korn, men skal også
Tilhengere med kølapp
drive leieskur som før. Men noen
Flishuset får heller ikke lov å fylle
utvidelse av sagdrifta blir det
seg opp. Her står helst et par
ikke. Å tenke ut noen egne, lure
hengere på vent når det er skur på
materialprodukter har jeg alltid
gang. Da kan de enkelt byttes ut
prøvd, men de er ikke så lette å
med en tom når de er fylt opp.
finne.
–Det er lett å bli kvitt flis til strø
-Siden det i stor grad er leieskur
for husdyr. Jeg ringer bønder
jeg har drevet med, er det stort
i nærheten som pleier være
sett vanlig plank og bord jeg
interessert i flis, og så kjører de en
har skjært. Litt laftetømmer har
traktorhenger hit. Ikke alle liker
det vært, men verken dette eller
dette opplegget helt, men mange
villmarkskledning er det noe
syns det er greit, smiler Joar Lund
typisk distrikt for her. Vanlig boks
Jacobsen.
i større dimensjoner er det noe
– Siden jeg etter hvert har drevet
etterspørsel av til restaurering.
med så mye annet enn saging, har
Den kan også skjæres inn, eller
jeg sett mer og mer på løsninger for hogges til for restaurering av eldre
å skjære effektivt aleine, sier han.
lafta hus, sier han.
Plank av lauvtre hadde han
Åpne saghus
noe levering av til en lokal
På den forlenga delen av saghuset
møbelsnekker i 1990-åra. Av dette
der avlegget for materialene er,
ble det lagd møbler og kjøkken
har Joar Lund Jacobsen en litt
av på bestilling. Stort sett er det
uvanlig bygningsløsning. På den
mest grantømmer som går inn på
sida materialene går ut, er det
sagbenken. Men en del furu, delvis
ingen skråstolper som stiver av
med nokså sein vekst fra egen
taket. De impregnerte stolpene
skog, blir også skjært.
som bærer taket er satt ned i hull
boret med stort jordbor til 1,5 til
HMS-tips
2 meter dybde. Rundt stolpene
Et av tipsene som Joar Lund
er det hardpakket pukkstein.
Jacobsen snappet opp i kontakt
Siden det ikke er noen bakvegg
med andre bygdesageiere,
går vinden rett forbi, uten å få
var muligheten som for en del
REINHOLD: Et solid tøystykke hindrer flis
noe
løft
på
taket.
I
det
åpne
år siden fantes for å søke om
i å pakke seg rundt spakfestene på
jordbrukslandskapet
får
vinden
helt
tilskudd til automatisk stillmaskin
sagbenken.
sikkert mye kraft på sitt verste, men på saga. – Jeg er jo kommet i
Logistikk på tomt
bygget har unngått skader i mange reparasjonsalderen, sier han, og er
Det er tydelig at sageieren på
år.
glad for å slippe å strekke armen
Kolbjørnrud har tenkt nøye over
Innbrudd og tyveri har det vært
over sagbenken for å stille om
alt som har med transport å gjøre
noe av på saga. Den ligger kloss
dimensjoner.
i sagdrifta. Kanskje ikke så rart når inntil veien, og en har begrenset
Kjøpet av ny stillmaskin skjedde
han sitter i traktorsetet mye av
sikt til den fra gården. Joar har
for en del år siden, men for Joar
året og flytter grashøstingsutstyret lagt opp alarm, og unngår helst
Lund Jacobsen betydde det mye
mellom mange gårdsbruk.
å ha verdifullt verktøy liggende i
å få dette i orden. Han var, og
Fra sagplassen har han oversikt
sagverkstedet.
er, medlem av Landbrukets HMStil avlegget for hun. Her må en
tjeneste, som har mange tilbud for
gå litt til og fra for å rette opp
Mest standard
bønder.
under skuren, noe som passer
Gårdsskogen er på ca 200 dekar og
for å variere litt arbeidsstilling,
gir ikke de helt store mulighetene
Interessert i så mye!
sier han. Et gummiband tar
for å utnytte eget tømmer til salg.
I en prat med Joar Lund Jacobsen
materialene videre til et avlegg,
Det var likevel ganske jevn hogst i
kommer det raskt fram at denne
som har tverrtransportør og
1980-åra med mellom 300 til 500
karen engasjerer seg i mye.
kjede med to medbringere, og
kubikmeter hvert år. Da ble det
Trialsport, litt fotball, politikk er
går en halv omdreining for hver
aktivering. Dette opplegget sparer
en del avbrudd med å gå fram for
å rette opp eller stable materialer i
avlegget.

www.sag.no
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noen stikkord for tidsbruken når
tidkrevende og hektiske dagsverk
med gårdsdrift, sag, grashøsting
og skurtresking er unnagjort.
Maskiner for dette står i en
særklasse på interesselista. For å
gjøre litt annet, så har han blitt
med i sangkor.
-Jeg er interessert i alt, sier Joar
Lund Jacobsen, etterfulgt av en
latter som er velkjent for mange i
bygdesagforeningen. Her har han
deltatt i ganske mange årsmøter
og andre aktiviteter.
–Det er klart at en må se an hva
en er med på. Men selv om min
sagdrift ikke har vært så stor, har
jeg sett nytte av å være sammen
med andre sageiere på fagdager
og kurs. Bygdesagforeningen er
et nyttig forum. Det er alltid noen
detaljer å se på hvordan ting er
løst, både på teknikk og andre
måter.

Tid til tur

-Av turer utenlands har jeg bare
vært med på den til Tyskland

og Østerrike for to år siden.
Canadaturen hadde jeg veldig lyst
til å være med på, men siden den
gikk på sommeren med alt for mye
høstearbeid, så passet det ikke.
Men jeg fikk lagt opp et sagbesøk
sjøl da jeg var i Canada privat noen
år etterpå.
- Hva med nye felt
bygdesagforeningen bør arbeide
med?
- Det er vanskelig å peke på
helt spesielle. Men kan det bli
noen kontakter og levering
gjennom fagturen som er planlagt
i oktober, er det svært bra. Og
felles markedsføring gjennom sag.
no har vist seg å virke. Selv om jeg
ikke har egen hjemmeside som
kunder kan gå videre til, har jeg
fått telefoner fra kunder som er
ute etter trelast. Jeg er opptatt av
at tilgjengeligheten for kundene
og til oss blir best mulig over sag.
no, sier Joar Lund Jacobsen, før jeg
må takke for omvisning og prat på
Sagbladets vegne.
Da min bil ruller de første

STYRKE: Egen foredling av skog har
vært sentralt for mer enn hundre års
sagdrift. Tre toms boks av undertrykt
og seinvokst gran er gode eksempler
på tømmerutnyttelse.

meterne på hjemveien, ser jeg at
Volvoen til Joar også er på veg ut
fra gården. Høstkvelden er ikke
over den som har jern i ilden.

Din komplette leverandør av verktøy og
service for
sagbruk, høvlerier, treforedling og
metallindustri.
Vår servicebil henter og leverer!
Ring oss gjerne for gode tilbud!

LSAB Norge AS
Fossvegen 15
2337 Tangen
Tel: 62574600
E-post: info@lsab.no
www.lsab.no
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Annonser

www.sag.no
Utstyr for Flisfyring,
ett komplett system fra
skog til varme

JaJo Tek AS

www.jajotek.no
Vi utfører
montering og
service

Hydraulisk påfyllingsluke

Leverandør av:

www.johnohren.se

Container 30m3
Pipe

•
•
•
•
•

Biobrenselanlegg
Sagutstyr
Impregnerings‐
anlegg
Impregnerings‐
middel
Brukte maskiner
og utstyr

Røkgassvifte syklon
Fyrkjele
Flis skrue

Hydraulisk stangmater
Ca 12600
Forovn 04D/400kW
Ca 4600

Villa ‐ Industri – Gårdsbruk

janerik@jajotek.no

20 kWh – 2000 kWh

+47 90771304
Vensvangen 418
2338 Espa
Org nr:
998 321 025 MVA

Nøkkelferdige
containerløsning
Rask montering

www.sag.no
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Sagbladet Nytt om PEFC for bygdesager
Bygdesagforeningens
arbeid for
gruppesertifisering
av sagbruk har gitt
noen avklaringer. En
volumbalanse for tømmer
og trelast ser ut til bli
sentral for sagbruk som
velger å sertifisere seg.
Tekst: Inger Marie Svingeset/
Arild Kulseng-Hansen
Foto: Per Øyvind Berg
Sertifisering og
sertifiseringsordninger har
høyt fokus for tiden. Norsk
Bygdesagforening vil gjerne
være med å bidra til kompetanse
overfor sine medlemmer om
dette, samt arbeide fram maler
og gruppesertifisering om det blir
aktuelt.
Vi har vært innom temaet flere
ganger, både på våre arrangement
og gjennom artikler i Sagbladet.
Sertifisering kan se ut som et
vanskelig område. Men sertifisering
blir stadig viktigere ettersom
flere selskaper, organisasjoner og
personer blir opptatt av bærekraftig
utvikling. Det vil si at en del kunder
vil kreve at bedrifter de kjøper
produkter fra er sertifiserte. I større
prosjekter, og spesielt i offentlige
bygg, er dette regelen.

MERKE: Papir- og tremasseprodusenter var tidlig ute med å kreve sertifisert
tømmer, og bruker dette aktivt som en del av markedsføringen. Sertifisering etter
FSC`s krav utgjør en mindre del enn PEFC i norsk skogbruk

Kan være nøkkelen til store
leveranser

Mange bygdesager produserer
spesielle og eksklusive produkter
som for eksempel kledning i
kjerneved. Dette er et etterspurt
produkt både hos arkitekter og
byggherrer, men på større prosjekter,
eller prosjekter med offentlig
interesse, vil det bli stilt krav om
sertifisering av produkter som
skal brukes. De som ønsker å
profesjonalisere seg og samarbeide
med andre, større aktører, bør

vurdere å få bedriften sertifisert.
Det finns ulike typer sertifisering,
men PEFC og FSC er de to som
er aktuelle. PEFC er den mest
brukte i Norge og fleste av skogandelslagene bruker denne
sertifiseringsordningen på stående
skog.
Av eksempler på bedrifter som
allerede er sertifiserte innen sagbruksindustrien, og som vi kan
sammenligne oss med, kan vi
nevne Land Sag, Homla Sag og
RingAlm Tre.

Hva er PEFC?
PEFC = Programme for the Endorsment of Forest Certification.
PEFC består av en allianse av nasjonale skogforvaltningssystemer og internasjonal standard for sporbarhet
(Chain of Custody).
PEFC jobber for bærekraftig skogforvaltning gjennom tredje parts sertifisering.
PEFC følger ISO retningslinjer for sertifisering og akkreditering.
PEFC er verdens største system for skogsertifisering.
PEFC er et frivillig, markedsbasert verktøy for å verifisere at skogen forvaltes på en bærekraftig
måte. Mange av bygdesageierne er også skogeiere og mange vil kunne sertifisere sin skog gjennom
gruppesertifisering i sine skogandelslag.
Sagbruket kommer som neste ledd, og skal bruke Chain of Custody, CoC-standarden.
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Sporbarhetssertifisering
(Chain-of-custody)

Sporbarhetssertifisering er for de
virksomheter som bearbeider og
selger skogbaserte produkter.
Hensikten med sertifiseringen
er å dokumentere at råstoffet
til produktene kommer fra
bærekraftig drevet skog. Alle ledd
i kjeden fra skog til forbruker må
ha sitt sertifikat. De fleste som har
slikt sertifikat i Norge er individuelt
sertifisert, men gruppesertifisering
er også mulig. PEFC sporbarhet
er enklest å oppnå som et tillegg
for dem som allerede er kvalitetseller miljøsertifisert (ISO 9000 eller
14000 sertifisert), men det er ikke
krav om ISO-sertifisering.
I dag er de største treforedlingsog sagbruksselskapene sertifisert.
Stadig flere produksjons- og
handelsbedrifter kommer etter.
Siden hele kjeden må være
sertifisert, må f.eks. trykkerier ha
eget sertifikat hvis produktene de
trykker skal kunne miljømerkes.
Det må kunne dokumenteres at de
har rutiner som sikrer at papiret
de trykker på har råstoff fra
bærekraftig skogbruk.

Hva må til?

Hva blir forventet av dokumentasjon
for å kunne bli et PEFC sertifisert
sagbruk? Vi har fått oversendt
disse kravene fra Treteknisk
Institutt, som arbeider på
oppdrag fra Nemko (et av flere
sertifiseringsorgan):
1. En volumbalanse som viser hvor
stor andel av innkjøpt tømmer
og trelast som er sertifisert/
ikke-sertifisert. Volumbalansen
kan du sette opp som et enkelt
regneark i Excel. Men hvis dere
har et regnskapssystem som kan
kjøre ut rapporter med oversikt
over sertifiserte leverandører og
innkjøpte volumer fra hver av disse,
kan dere spare dere for en del
arbeid ved å lage volumbalansen
der. Det kan hende dere må
lage separate volumbalanser for
forskjellige produkter, det får vi se
på etterhvert.
Volumbalansen skal inneholde

informasjon om:
* Gjennomsnittlig andel sertifisert
råvare for hver måned eller en
input-output-modell, (Volume
Credit Method) som viser hvor mye
sertifisert tømmer og trelast dere
til enhver tid har på lager.
2. Prosedyrer for:
Innkjøp av råvare
- Hvem som har ansvar for innkjøp
- Dokumentasjon av leverandør og
innkjøpt volum
- Dokumentasjon av sertifisering
- Egenerklæring (hvis leverandøren
ikke er sertifisert)
- Risikoanalyse mht. produktenes
opphav
- Arkivering
Føring av volumbalanse
- Hvem som har ansvar for føring
og oppdatering
- Hvordan skal sertifisert volum
regnes ut
- Angi hvor dokumentasjonen
lagres
Mottak av
produkter
- Ansvar for
mottak
- Kontroll
av mottatte
produkter
- Lagring av
mottatte
produkter
- Avvisning av
kontroversielle
produkter

PEFCs-instruks
- Ansvar ved suspensjon av logo

Et trinn for videre utvikling

Vi håper en del av våre
medlemmer ikke tar skrekken
av denne kravlista, men ønsker
å videreutvikle sine bedrifter
gjennom å sertifisere seg. Vi har
stor tro på at klimaregnskap,
miljøhensyn og bærekraftig
utvikling vil komme til å få enda
større betydning i fremtiden. Da
er det viktig at vi har mulighet til å
levere inn mot de markedene som
krev dokumentasjon på dette.
Norsk Bygdesagforening vil
framover arbeide mer med dette
temaet. Kostnader har vi ikke sett
på konkret, men et overslag som
ble gjort i forbindelse med sist
årsmøte viste at kostnaden kunne
ligge på rundt 3000 kr. pr. bedrift
om vi ble ca. 25 bedrifter i et
gruppesertifikat. Dette er kun et
anslag.
Vi kommer tilbake til mer
informasjon når vi har kommet litt
lenger i prosessen.

Administrative
bestemmelser
- Hvem som har
ansvar for PEFC
internt i
bedriften
- Hvem som skal
uttale seg om
PEFC ved
henvendelser
utenfra
- Arkivering
- Internkontroll
Logobruk
- Bruk av logo iht.

www.sag.no
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Sagbladet Bli en bedre trebedrift - Del 3
Hva er markedsføring?
Markedsføring er verktøyet
som gjør din bedrift eller
treproduktene kjent for
kundene. Å nå fram til
kundene kan skje både med
tradisjonelle og moderne
løsninger.
Tekst og foto: Stefan Nordmark
Redigert og oversatt av
Per Øyvind Berg
Mange forbinder markedsføring
med annonser i tv, aviser eller
masseutsendelser av reklame.
Disse formene for markedsføring
er selvsagt brukbare, men også
så pass kjent at jeg ikke løfter
dem fram spesielt. Vi skal heller
se på noen rimeligere former for
markedsføring, men som likevel
kan gi bra effekt for salg.

Hva skal markedsføres?

Det er lett å tro at det er bedriftens
produkter som skal markedsføres.
Det er viktig, for om
ingen vet hva du tilbyr, så kommer
du heller ikke til å selge noe. Om du
er eneste leverandør så holder det
at kundene kjenner til hva du kan
levere. Men i vår markedsøkonomi
har kunden nesten alltid flere
leverandører å velge mellom.
Da trengs også en mer utviklet
markedsføring for at kunden skal
velge nettopp deg som leverandør.
Om du spør en kunde hva som
avgjorde valget av leverandør eller
produkter, så får en rasjonelle svar:
• Dette var billigst
• Leverandøren har best kvalitet
• Det var akkurat dette produktet
jeg trengte
Om alle valg var rasjonelle, så
skulle markedsføringen fokusere på
å tydeliggjøre fakta om produktet
med opplysninger om:
• Pris
• Kvalitetsklasse
• Mål
• Styrke
• Materialet/Råstoffet
Ved å se på markedsføring i
andre bransjer, ser en lett at valg
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HELHET: -- Markedsfør en følelse, selg en funksjon og lag et produkt. Gode
miljøfoto er mangelvare hos trebedrifter, mener artikkelforfatteren. Fotoet av
veggen i ukantet kledning fra Birkenes sag ANS er et godt unntak. (Foto: Harald
Mo Birkenes)

av leverandør og produkter skjer
både med rasjonelle og irrasjonelle
valg. Når så du sist en reklame for
klær der bare plagget ble vist fram i
fotoet, og teksten bare beskrev hva
slags materiale som var brukt, hva
slags størrelser det selges i og hva
det tåler?
Jeg vil tro at du knapt har sett
en slik reklame for klær. I stedet
bærer fotomodeller plaggene i
klesreklamen, og rundt dem finnes
vakre miljøer og fin rekvisita.
På denne måten markedsfører
reklamen i høy grad en følelse.

Bruk foto med miljø

Innen vår egen bransje, kan
vi for eksempel lett finne en
listeprodusents hjemmeside
med bilder av listebiter eller PCtegninger. Under står det at listene
er i furu, og ved siden av finnes
en tabell med mål. Er det bra
markedsføring? Nei, i stedet burde
det ha vært et foto med bilde av
et vakkert rom der listverket syns,
men ikke trer alt for mye fram. For
like viktig er tapetene, gardinene,
fargene, møblene og andre

innredningsdetaljer.
Er det så feil å løfte fram fakta
om produktene? Nei, dette er
verdifull informasjon når kunden
er i ferd med å bestemme seg
for å kjøpe noe. Da trengs fakta
for sikre at produktene vil passe
teknisk. Men dette hører inn
under salgsarbeidet, og er ikke
markedsføring.
Markedsfør en følelse, selg en
funksjon og lag et produkt. Om
produktet fyller funksjonen og
gir kunden riktig følelse, så får du
en fornøyd kunde som kommer
til å hjelpe deg å bygge opp ditt
varemerke. Foto er det beste for å
formidle følelser, så bruk mye foto
av høy kvalitet i markedsføringen.

Munn-til-munn-metoden

Den billigste markedsføringen
skjer når kunder forteller for andre
om din bedrift, dine produkter og
tjenester. Det er gratis og fungerer
best om ditt marked er innenfor en
begrenset geografi.
Fortell også kundene om hvilke
andre produkter og tjenester du har,
selv om du vet at denne kunden

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
ikke er interessert. Kunden kan ha
en kollega, en svigerinne eller andre
bekjente som er mulige kunder til
disse varene.
Pass på å prate om din bedrift,
produkter og tjenester også i
andre sammenhenger. Gjennom
noen år har vi arbeidet med å
sette i stand steinkister under
brygger og sjøboder. I vårt fylke la
fylkesmuseet opp en utdanning i
hvordan en restaurerer sjøboder
på en antikvarisk riktig måte. Jeg
og to av mine ansatte meldte
oss på. Jeg hadde ikke behov for
utdanningen, men ønsket et større
kontaktnett på fagområdet. Når alle
deltakere presenterte seg så snakket
vi selvsagt om hva vi drev med og
hvilke prosjekter vi hadde i gang.
Jeg delte også ut visittkort. I løpet av
de to årene som er gått siden kurset
har vi gjort arbeid for ca 600 000
kr til deltakere som innså at et kort
kurs ikke var nok for et så komplisert
arbeid. Her lykkes vi i å markedsføre
vår kunnskap på dette fagfeltet i
løpet av to kursdager.

Hjemmesida

Alle bedrifter som vil nå utover
hjemdistriktet må ha en hjemmeside.
For generasjonen opp til 50 år, er
webben det første stedet en søker
etter produkter og leverandører.
Om vi går lenger ned i alder, så skjer
søket, og til og med bestillingene,
over mobiltelfonen. For å nå denne
kundegruppen trenger du en
levende hjemmeside.
Hjemmesida behøver ikke vise
alle varianter av produkter som
du leverer, men den må avspeile
ditt varemerke. Om du selger
billig, så kan hjemmesida også
ha et billig uttrykk. Å la noen
designe ei hjemmeside kan koste
noen tusenlapper, men det er vel
investerte penger om det gjøres
riktig måte.

Egne endringer

Det er viktig at du har kontroll over
innholdet, og at du kan endre på
egen hånd. Hvis ikke du kan endre
selv, kommer du til å kvie deg for
endringer. Ei slik hjemmeside blir
fort død, eller så kommer du til å
forsørge en web-designer som gjør

arbeid du like gjerne kunne gjort på
egen hånd.
Jeg har hatt hjemmeside helt
siden snekkeribedriften startet
opp. De første årene kom det
en og annen henvendelse med
opphav i hjemmesiden. Etter en
stor oppdatering for et par år siden,
økte trafikken kraftig. I første
rekke gjaldt det golvprodukter,
som vi for det meste selger utenfor
egen kommune. Forholdet mellom
hjemmesida og nære og fjerne
kunder endrer seg også. Bare i dag
har jeg fått to forespørsler på golv
fra min egen kommune, der begge
sier de fant oss via hjemmesiden.

Sosiale medier

De fleste tenker på Facebook når
sosiale medier blir nevnt, men det
finns andre, eksempelvis
Google+. Her bruker jeg Facebook
som eksempel, men de fleste av
tiltakene går det an å gjøre i andre
sosiale medier.
Facebook er et utmerket tillegg
til ei hjemmeside. På hjemmesida
har du bedre kontroll med hvordan
saker og ting presenteres, men
den krever en aktiv handling hos
besøkeren. Facebook har et ganske
gitt format på informasjonen, men
i stedet så kreves bare et klikk på
”liker”, og så har du fri tilgang til
besøkerens PC eller telefon. Så fort
du legger ut en nyhet, et tilbud eller
viser fram med foto hva du lager
akkurat nå, så kommer det til å bli
vist hos alle som har likt din side,
uten at de behøver å gjøre noe. De
kan kommentere det du formidler,
og på den måten får du vite noe om
hvordan budskap tas i mot.
Som en bonus kommer deres
”venner” til å se hva de liker og
kommenterer. Med tanke på at
en vanlig Facebook-bruker har
noen hundre ”venner”, så kan ditt
budskap bli spredd veldig fort, og
helt uten kostnad for deg.
Et interessant eksperiment, som
jeg håper alle stiller opp på, er at
alle Småsågare / Bygdesageiere går
inn og liker hverandres facebooksider. På den måten kan vi hjelpe
hverandre å markedsføre våre
bedrifter og produkter. I tillegg
vil vi lære oss mer om hverandres

www.sag.no

Huskelista
1 Noe å tenke på til neste
artikkel i Sagbladet nr 5:
Hva er mest interessant for deg å
markedsføre?
Hvordan ser fotoene ut for formidle den riktige følelsen til ditt
produkt?
Hvordan skal du bygge opp slike
foto?
Hvilke kanaler skal du bruke i
markedsføring?
Hvilke forbedringer er aktuelle i
din administrasjon?
Hvilke kunnskaper behøver du
utvikle eller få hjelp til?
Skriv ned det du kommer fram til.
2 Vær fornøyd og belønn deg
selv når du har markedsført noe!
virksomheter og øke muligheten til
fruktbart samarbeid.

Blogger

Markedsføring kan også skje via
blogger. Om du selv har evnen
til å skrive og ta bra foto, så
er det et alternativ. Det finns
også mange som blogger om
hjemmeinnredning, eller har en
blogg for sin store husrenovering.
De kan ha tusentalls lesere, og
markedsføringen kan oppfattes som
mer troverdig enn om det er andre
som formidler budskapet. I dag er
det vanlig at bloggere får betaling
for å skrive om et spesielt produkt,
men om du finner noen som setter
ekstra pris på dine produkter, så kan
du få gratis markedsføring.

Annonser på internett

Jeg får nesten daglig tilbud om
å være med forskjellige mer eller
mindre seriøse katalogtjenester på
internett.
Sannsynligvis er det bare de som
gir ut katalogene som tjener på
dette. I internettets barndom var
søkemotorene så enkle at det var
vanskelig å finne det en søkte. Men
i dag finnes det ikke behov for Artikkelen fortsetter på side 20.
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Sagbladet Til veggs med håndplukket trelast
Materialprosjektet ”Fra skog
til vegg” startet i Østfolds
skoger i februar. Tømrerne
som i høst skifter kledning på
gamle hus var selv med og
valgte ut tømmer på rot. Nå
er nye veggbord klare etter
håndhøvling.

materialdimensjoner til hvordan
materialene best kunne stables til
tørking under tak gjennom vår og
sommer.
I tillegg til kledning var det
behov for dimensjoner for blant
annet bjelker og boks, samt
bakhonbord til reparasjon av den
gamle taktroen. Tømmeret ble godt
utnyttet.

Tekst og foto: Bygg og Bevar/
Christer Stenby

Kledd i to tykkelser

”Fra skog til vegg” har fire
samlinger i 2014, og er et
samarbeidsprosjekt mellom
Riktig Restaurering Akershus
(RRA), Riksantikvaren og Ås
kommune. Formålet med kurset
er å øke deltakernes kunnskap
om materialer, teknikker og
tradisjonell bygningskunst. En
bakgrunn for prosjektet er behovet
for ny kledning på Norby skole
i Ås kommune, en bygning fra
perioden 1780-1850. Målet er å
gjennomføre utbedringene i tråd
med tradisjonelle metoder helt fra
utvelgelsen av trær i skogen til de
sagde og høvlede bordene skal kles
på veggen.
Daglig leder Per-Willy Færgestad
ved Riktig Restaurering Akershus
har skrevet fire tilstandsrapporter
for Ås kommune, blant annet
for Solberg gård og Norby skole.
Rapporten for Nordby skole danner
grunnlaget for arbeidet som gjøres
i Materialprosjektet.

Fra skog til sag

Thor Hesleskaug fra Haugen gård i
Spydeberg var vert i februar da 25
grantrær ble felt og like mange ble
ringbarket. Trærne ble plukket ut
fra gamle teiger hvor det var drevet
plukkhogst i 1920 årene.
Til saging av bordene ble det
brukt en norskprodusert horisontal
båndsag. Alle deltakerne fikk
prøve seg ved saga, og har bidratt
i utvelgelsen av hvilke emner som
skulle tas ut av stokken. Deltakerne
ble godt hjulpet av kursholder
Steinar Moldal fra Hjerleid skole
og håndverksenter. Han formidlet
kunnskap om alt fra hvilke
stokker som egnet seg til ulike
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Den originale kledningen på Norby
skole har under- og overliggere.
Underliggerne er ukantede 1”, der
mye av barken fortsatt er synlig.
Overliggerne er kantede i 5/4”. Alle
bordene har rettsiden (margsiden)
ut i tradisjonell stil. De nye borda
fra saga var skjært ukantet og med
noe overmål til de to dimensjonene.
På Nordby skole gjenstod mye
arbeid før kledningen var klar for
veggen. Nesten alt synlig virke fra
perioden Norby skole ble reist er
nemlig høvlet. Det lå an til en stor
jobb da håndverkerne møtte opp til
tredje samling i septembersola for å
høvle og kante kledningen.

Øks før høvel

Per Willy Færgestad hadde lagt
opp til å arbeide på forskjellige
stasjoner, og alle fikk prøve seg
med snorslåing, øks og høvler.
Før høvlingen kunne begynne ble
ønsket bredde på overliggerne
avmerket, og deretter grovkantet
med velrettede hogg fra skarpe
økser. På neste arbeidsstasjon var
det høvelens tur.
Å lese virket, samt å føre høvelen
rett teller mye for å få ei perfekt
overflate. Ikke start høvlingen
med høvelstålet i bordet, og løft
høvelen før bevegelser stopper.
Rolige, rytmiske og jevne bevegelser
overfører raskt muskelkraft til
glatthøvlede bord. De ble brukt 2-3
ulike høveltyper hvorav okshøvelen
fikk siste hånd på verket.
En ru overflate tar opp mer smuss
og forurensninger enn en glatt
høvlet overflate. Dermed blir det
også lettere grobunn for soppvekst
(svertesopp) på en ru kledning. Når
kledningen skal males med linolje er
det heller ingen fare for malingens
vedheft. En høvlet kledning er

TO-MANNS: Okshøvelen med bord oppspent i skottbenk sluttfører arbeidene på
kledningsborda. Foto: Christer Stenby,
Bygg og Bevar.

derfor også en holdbar kledning.

Skottbenk

Siste stopp på reisen ble skottbenken, som brukes når man
skal rette kanter på et bord
med håndhøvel. Her ble de siste
ujevnhetene fra øksingen jevnet ut.
Benken har to lange bord som er
montert på et understell. Man kan
spenne fast arbeidsstykket mellom
de lange bordene ved hjelp av
kiler. Bordene fungerer dessuten
som dybdestopp for meiene på
skottoksen eller ploghøvlene.

Ås kommune går nye veier

Omkring 20 håndverkere deltar
i kursrekken «Fra skog til vegg».
Ås kommune deltar med fire
medarbeidere fra driftsavdelingene.
Flere av disse har tidligere deltatt
på kurs arrangert av Riktig
Restaurering Akershus, blant annet
på kurs i vindusrestaurering.
For mange kommuner kan det
være utfordrende å konkurrere
med bedrifter når det gjelder lønn.
I Ås kommune har man derimot
valgt å tiltrekke seg kompetent
arbeidskraft blant annet gjennom
å tilby kompetanseheving gjennom
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kurs og seminarer.
For leder av
vedlikeholdsavdelingen i
kommunen Frank Holm, handler
ikke dette bare om trivsel og
kompetanseutvikling. Det er
økonomiske hensyn bak også.

Bygningen er fasiten
Gode håndverkere i kommunen
kan utføre kompliserte oppdrag
som er både vanskelige og dyre
å kontrahere i det private. Gamle
hus i Ås kommunes eierskap er
i trygge hender. Vi kan utføre
kunnskapsbasert vedlikehold av

eldre bygninger noe som sjelden lar
seg innhente via rammeavtaler.
På høvlingsdagen deltok også
håndverkere fra Kuldiga i Latvia,
som har et samarbeid med Riktig
restaurering Akershus.
Kilde: www.byggogbevar.no

-Det er et mål å finne nytt
treverk som er tettvokst,
men vi ser at gamle hus ikke
alltid har slike materialer. Nye
materialer for håndhøvling
bør ha moderat med kvist, noe
som krever en viss sortering
før en kjøper trelast til
restaurering, sier Egil Tjensli.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
På Nordby gamle skole i Ås ligger
de ferdige bordene klare under
presenninger en våt dag noe
seinere. Bygningen gjennomgår
en korrekt restaurering, der
gamle bord brukes så langt det
går an. Men huset har overrasket
med store råteskader i den ene
veggen. Dermed må også en del
laftetømmer byttes ut og den
gamle muren legges om.
-De gamle borda varierer
på flere måter. Den eneste
fellesnevneren er at treslaget
er gran, noe vi også har sett på
et annet hus vi har restaurert.
Bredden varierer mye. Mange
av de breieste underliggerne er
opp mot 30 cm. For overliggerne,
som er smalere, ser vi at veksten
ofte har vært mindre og at
borda i større grad er tatt ut
mot senter av stokken, sier Egil
Tjensli i Ås kommune. Han leder
restaureringsarbeidet, som for
en stor del foregår med innleid
kapasitet fra entreprenør- og
tømrerfirmaet Sjur Jøkling
Evensen.

Ås kommune er aktiv

Ås kommune har i samarbeid med
Riktig restaurering Akershus satt
i stand flere eldre bygninger. Den
nevnte Nordby skole er fra 1750.
Det andre er hovedbygningen på

GRAN: Mye av Solberg gård er restaurert av Egil Tjensli og andre håndverkere fra
Ås kommune. Vannbrett nederst på veggene og under vinduer er laget i tettvokst
gran, ikke kjerneved furu som ville vært førstevalget i andre distrikter.

Solberg gård der mye arbeid er
ferdig.
-Til noe av behovet på dette
huset kjøpte vi inn standard justert
trelast i 28 x 198 mm, og høvlet
den ned til riktig tykkelse. Men det
er vrient å få tak i nok trelast som
er egnet for håndhøvling. Stor kvist
er det viktigste kvalitetsproblemet,
sier Egil Tjensli og viser til eksempler
på trelastkvalitet blant gamle bord
som skal settes tilbake på veggen.

viste de seg å ha så mye tennar
og krok at de var helt uegnet. Så
dro jeg til samme leverandør, og
fant selv de aktuelle lengdene i
hylla. I det tilfellet viste deg seg
at utsalget manglet oversikt. Men
det er uansett for ofte at en må ta
kompromisser mellom kvalitet og
lengde, sier Egil Tjensli.

Nødt til å plukke

-Løsningen for oss har noen ganger
vært å kjøpe plank i 3x 8 tom, og
splitte til mindre dimensjoner.
Dette er likevel umulig å bestille,
for det kan vise seg at pakkene
en får ikke er egnet. Og på en del
trelastutsalg får vi ikke lov til å bli
med å plukke ut plank selv heller.
Et annet eksempel var da vi
ringte for å bestille noen planker
til vindskier med mer enn 5,20
meter lengde. Vi fikk beskjed om at
dette ikke var å skaffe, og godtok
å få kortere bord. Da de ble levert,

www.sag.no

NYTT: En utfordring for
restaureringsoppdragene er å få tak i
trelast i større dimensjon, for eksempel
3 toms tykkelser, som kan splittes,
høvles og profileres til riktige mål.
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Bredt utvalg på ny sag

Visninger av sagutstyr utenom
store messer er ikke så vanlig.
Sammen med to andre firma
inviterte Norsk Treteknikk
til demodager på et sagbruk
under oppbygging i Vestfold.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
-Det er store kostnader ved å delta
på utstillinger som Dyrskun og
Agrisjå, og etter vår erfaring er
sag- og treutstyr såpass spesielle
varer at de der ikke når fram til
aktuelle kunder, sier Jens Kristian
Berglund i Norsk Treteknikk.
Firmaet har levert det meste til
saga hos Arne Brunvatne i Andebu.
Etter å ha drevet sag andre steder,
bygger han gårdssag som en av
flere måter å utvikle gården på.
Her var det lagt opp til trivelig
servering av mat og kaffe, og
demonstrasjon ved at bandsag, to
rammesager og dobbeltkantsag
fra den polske produsenten
Drozdowski var i vanlig bruk
gjennom dagen.
Ganske mange var innom
på demonstrasjonen den
siste fredagen og lørdagen i
september.

På fjell

-Jeg har hatt saga i gang siden
2012, men har samtidig bygd ut
bruket. Dermed har ikke volumet
vært så stort, men har variert fra
400 og opp til 1500 kubikkmeter
tømmer i året. Mesteparten har
vært leieskur, men noe materialer
har jeg også hatt til salg.
Mye av grunnen her er sprengt
og knust fjell. Men selve saga er
fundamentert til fast fjell.
Jeg har fått svært god oppfølging
fra Andebu kommune med planene
om sag. Derfra har kontakten gått
videre til fylket/fylkeskommunen og
Innovasjon Norge, forklarer Arne
Brunvatne.

Behov for vei

En stor del av investeringene til
Arne Brunvatnes sagbruk har
gått med til vei. En gårdsveg er
kraftig ombygd for kjøring med
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BESØK: Bandsag og rammesager stod sentralt for demonstrasjonen, som hadde
et jevnt besøk av tre- og skogsinteresserte. Også annet utstyr som truck for
materialer, avsug og filter for støv var utstilt.

tømmerbil. I ombyggingen der
flere naboeiendommer var med,
fikk sagbruket en forholdsvis stor
del av kostnaden, som sammen
med resten av gårdsbruket ligger i
enden av veien. På gården bygges
det også ut flere lokaler til annen
næringsdrift, blant annet et spesielt
drivhus for grønnsaker til pasienter
ved Rikshospitalet. Hensikten er å
dyrke fram grønnsaker som er fri
for mikrostoffer som pasientene
ikke tåler, for eksempel under
kreftbehandling.

HMS-krav

Arne Brunvatne har lang erfaring
fra anleggs- og bygningsbransje og
kunne selv stå for dimensjonering
av bygningen.
Som en del av prosjekteringen og
et grunnlag for Innovasjon Norgestøtte, er HMS-hensyn innbakt i
den ferdige bygningen. Det betyr i
praksis at skilt for brannvernutstyr,
rømningsveier og sikringslys er på
plass.
– Støv er en viktig del av
HMS-arbeidet. Vi opplever at
Arbeidstilsynet har skjerpet
oppfølgingen av dette. For
eksempel er det et vanlig pålegg
for alle nye bygninger og lokaler at
lokalene skal være støvfrie 6 uker
etter oppstart av bedriften. Dette
gjelder alle typer bransjer, sier Jens
Kristian Berglund.

Standardisert bygning

Bygget som i dag rommer bandsag,
to rammesager, slipestasjon og etter
hvert vil huse en høvel, er bygd som
et redskapshus for landbruk.
Bygningen har ei grunnflate
med 15 x 30 meter, og kan lett
omdisponeres til verksted, lager for
grønnsaker, korntørke eller andre
formål. Det elektriske opplegget
er tilpasset slik bruk, men ikke
kraftig nok til å drive sag og høvel.
Til tross for et moderne og nytt
bygg, har Arne Brunvatne valgt å
basere sagdrifta på dieselaggregat,
etter en runde med nettselskapet
for å sjekke priser på utbygging av
linjenettet. Sitasjonen er velkjent
for mange bygdesager, og ser altså
ut til å holde seg aktuell.
Eget inntak for tømmer er ikke
bygd opp. I stedet tas tømmeret
inn på saga med ei elektrotalje
fra tømmerhenger. Talja går på
stålbjelke i taket og styres fra
sagplassen.

Kostnader og bruksendring

-Slik vi erfarer det etter kontakten
med Skogforsk og Innovasjon
Norge, bør det være interessant
for bygdesager som tenker på
etablering eller utvidelse at
Skogforsk ser på løsningene her
som en mal. Det gjelder blant
annet bygningen, som enkelt kan
endres for andre formål, og for
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I GANG: - Utbygging av vei, tomt og saghus har pågått i to år,
sier Arne Brunvatne (til venstre). Sammen med leverandøren
Jens Kristian Berglund er han fornøyd for å kunne ta saga i bruk.

investeringene i sagutrustning.
Kostnader i halvmillionklassen
til sag vil neppe bli støttet, slik
vi har oppfattet det. Derimot er
rammesag for å effektivisere tatt
hensyn til. Denne ekstra kostnaden
er forholdsvis liten, fordi det meste
av rullebaner og annet allerede
er bygd opp for hovedsaga, enten
det er sirkel- eller bandsag, sier
Jens Kristian Berglund. Han mener
rammesag vil være et fornuftig
valg til videre utvikling av sagbruk,
spesielt for de som allerede har
høvel og tørke.

sjelden mer enn
6 tonn, forklarte
Jørund Woll fra

Truck og løftekraft

Sammen med Norsk Treteknikk var
også Materialhåndtering til stede
i Andebu med sine trucker. Deres
program for trucker er bredt. Det
var naturlig nok en av de mindre
maskinene for 4 tonns løftekraft
med firehjulstyring som ble vist
fram.
-Markedet for trelasttrucker
er fra 4 til 8 tonn, men egentlig

SKILTET: Ny og lys panel med riktig skilting for farer,
brannslokkingsutstyr og rømningsveier.

www.sag.no
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DIODELASER
Linjelaser

inklusive festebrakett,
til svært gunstig pris.
Effekt 15 mW
kr. 5.000,- + mva.
Vanlig stikk-kontakt
for 230 Volt,
Strømforbuk ca. 1 Watt

•Konvensjonelle •Kondensasjon
•Høytempratur •Vacumtørker •Fuktighetsmålere
•Biobrenselanlegg •Brukt tørkeutstyr
I samarbeid med ledende bedrifter i inn og utland kan
vi levere det meste av tørkesystemer, fra komplette
nøkkelferdige anlegg til maskinelt utstyr for selvbyggere

Servicetørker

Brukt tørkeutstyr

NYHET i Sandefjord

SOLOSAG m8
fra

Tenker du bandsag, bør
du tenke MEBOR!
Topp kvalitet til meget hyggelig priser.

HØVLer
fra

Nyhet! MEBOR FLISHOGGER,
kan ta dimensjoner på opptil 300 x 400 mm, solid
maskin.
For mer informasjon, ta kontakt med

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567 eller 952 27691
Bare ring for en hyggelig ”sagprat”

18

28.200,-

19.950,-

båndSAGer
ALLE pRISER
EKS. MVA. og fRAKT
Hotvedtskogen 6
3220 Sandefjord
Tlf. 47 87 50 00
www.logosol.no
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fra

48.200,-

Ystadvegen 41, 7670 Inderøy

VESTVIK REKLAME AS

Kondensasjonstørker

Bransjenytt
Nordisk trepris til
Massiv Lust

Massiv Lust fikk den nyetablerte
Nordiske treprisen under Forum
Holzbau Nordic i Trondheim i
slutten av september.
Den Nordiske treprisen ble
opprettet i 2014 og deles ut av
foreningen Nordiske Trebyer,
et nordisk samarbeid mellom
nordiske byer for å fremme
moderne byutvikling med
trehus.
- Massiv Lust får prisen fordi
at de er unge entreprenører
som har satset på massivtreproduksjon og produkter som
øker bruken av tre i bygg i
Norden. Mottakere av den
nordiske prisen skal gjennom
sine nåtidige arbeider også
reflektere positive fremtidige
miljø- og klimakonsekvenser.
Det gjør Massiv Lust, sa ordfører
Vesa Juntilla i foreningen
Nordiske Trebyer under
utdelingen.
Kilde: www.trefokus.no

Rekord for båndsagblad

Under en test hos Bergene Holm
Brandval oppnådde man en
standtid på båndsagblad på 63
timer. Det ble under testen skåret
en uke à to skift med Toolmarkets
hardmetall båndsagblad, fremgår
det av en pressemelding fra F. H.
Verktøy.
Etter 63 timer var båndene fortsatt skarpe, men måtte byttes på
grunn av skur i fremmed materiale
(stål). Matehastigheten varierte
mellom 92 og 110 m/min. Blokkhøyden var fra 100 til 225 mm.
Dette er tredje generasjon
hardmetall båndsagblad. De
er like gode til frostsaging
som til sommerskur, til barved
og til harde treslag, hevder
leverandøren. Dobbel standtid gir
produksjonsøkning og besparelser
på grunn av færre blad i omløp,
heter det i nyhetsbrevet fra
Treindustrien.

I heisen med massivtre

rasjonell og billigere enn sjakter
i stål eller betong. Det har
Mesterbygg Innherred nylig
erfart. Firmaet satte i sommer
opp et leilighetsbygg med 10
enheter på Elberg i Levanger, og
prøvde der heissjakt i massivtre
for første gang. Resultatet er
byggmesterfirmaet fornøyd med.
– Elementene ble skrudd
sammen i hjørnene til en hel
sjakt, mens heissjakta lå på
bakken. Andre arbeider, også
selve heismontasjen, fikk vi til
uten å måtte sette opp stillaser,
forteller lederen av firmaet. Han
anslår prisen til ca. det halve
sammenlignet med betong. Så
lenge sjaktene ikke er høyere enn
15 meter, er massivtre den beste
løsningen, konkluderer han. Hele
heissjakta ble heist på plass med
mobilkran.
Heismontørene skrøt av at sjakta
var veldig rett, og enkel å montere
deres skinner i.
Kilde: Byggmesteren

Heissjakt i massivtre er mer

www.sag.no
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forts fra s13.
kataloger, siden søkemotorene gjør
jobben bedre, og gratis. Poenget
er i stedet å ha en bra hjemmeside
der aktuelle søkeord som avspeiler
bedriftens produkter og tjenester
er med, og gir kunden treff ved sitt
søk.
Blant telefonkataloger finnes
det fortsatt noen som ikke tar
betalt for grunnopplysninger. På
lengre sikt er jeg overbevist om at
de katalogtjenestene som krever
betalt for grunnopplysninger ikke
vil overleve.
Lokalaviser på nettet kan være
aktuelle å annonsere i, men min
erfaring er at de fortsatt har for
høye annonsepriser.

Nettet er rimelig

møbler. Du får nok litt mindre
betalt enn ved å selge selv, men
samtidig kan du øke volumet og
slippe en del markedsføring og
salgsarbeid.
En agent er en som formidler
salg mellom deg og kunden. Ved
slik omsetning leverer du direkte til
kunden, men agenten har bidratt
til å finne kunden, og skal ha en
provisjon for dette.

Bli venn med PC-en

Akkurat som at det er vanskelig å
være ansatt i store bedrifter uten
datakunnskaper, er det vanskelig å
drive småskala foredling av tre uten
å være komfortabel med PC-en eller
kjenne noen som er det.
Det går sikkert bra å tilvirke
produkter uten PC. Men å markedsføre, selge og levere kommer til å
gå mye enklere, og bli billigere om
du kan bruke PC-en og de vanligste
programvarene.
Jeg har før nevnt hjemmeside og
sosiale medier. Du behøver ikke kunne
sette opp din egen hjemmeside,
men i et fornuftig minimum er å
kunne endre og legge til tekst og
foto, så den holder seg aktuell i

Å annonsere produkter og tjenester
via Blocket (tilsvarer finn.no, men til
en mye lavere pris) er en enkel og
billig måte å teste ut denne formen
for markedsføring på.
Våre Bruksboder har bare blitt
markedsført på Blocket. Det er 50 –
100 personer som ser på annonsen
hver dag, og ca 60 av dem tar
kontakt i løpet av et år. Det blir
mindre enn 10 kroner for hver ny
interessert kunde! Hvilke andre
innsatser på markedsføring kan
Ledende leverandør av
måle seg med dette?
sagbruksmaskiner !

forhold til aktiviteten i din bedrift.

Hold stilen!

En annen del av hvordan du
markedsfører varemerket er
hvordan tilbud, tegninger og
fakturaer er utformet. Om du
med god trelast forsøker å bygge
et varemerke med høy kvalitet,
så går det ikke å komme med
et slurvete oppsatt tilbud på en
levering. Kunden kommer til å
bedømme helhetsinntrykket og lav
kvalitet på det du leverer fra deg
administrativt, etterlater seg et
inntrykk av middelmådighet.
I dag finnes det gratis
programvarer å laste ned fra
internett til for eksempel fakturaer.
Slike programvarer er gode nok
for å drive en bedrift med noen
millioner i omsetning.
Det som koster er den tida det
tar å lære seg bruken av dem.
Når du først har tatt det skrittet,
kommer de utvilsomt til å spare
tid, eller du får en betydelig mer
profesjonell markedsføring, salg og
administrasjon.
I neste del av serien skal vi se på
hva som påvirker lønnsomheten.

Ledende
leverandør
Ledende
leverandør
avavsagbruksmaskiner!
sagbruksmaskiner !

Forhandlere?

Om du vill nå fram til et større
marked med et smalt produkt, kan
forhandlere være et alternativ.
Om du lager rustikke hagemøbler
i plank, så kan en butikk som har
Telf. 62821555 Fax. 62821550
spesialisert seg på slike
møbler, få
e-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no
sitt sortiment utvidet med
dine

Telf. 62 82 15 55
Ledende leverandør
Fax. 62 82 15 50
sagbruksmaskiner
e-post:
info@se-saws.no !
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
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON
Vi har kontakt med
et firma i Sverige
som produserer
hydraulikksylindere
på bestilling.

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

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

Vi selger vedkløyvere, vedmaskiner og sagblader av
meget god kvalitet. I vårt utvalg finner du også hydraulikkaggregater, 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

Avd: F.H.Verktøy

Brukte slipemaskiner til salgs.
Mob: (0047) 90 98 48 44
Tlf: (0047) 45 48 33 33
E-mail: sliping@online.no

www.toolmarket.se

www.sag.no
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Kutterspon
Tømmerkaier i
Telemark og Rogaland
får statlig tilskudd

Landbruksdirektoratet ga i
september tilsagn om tilskudd til
to tømmerkaier. Kaia på Herre i
Bamble kommune (Telemark) får
omlag 17 mill. kroner. Der skal den
eksisterende kaifronten utvides fra
74 til 120 meter, og kaifronten må
flyttes lenger fra land for å oppnå
tilstrekkelig dybde. Søndenåneset
i Vindafjord kommune (Rogaland)
får knappe 6 mill. kroner. Der planlegges det å forlenge kaifronten til
50 meter.
Tilskudd til tømmerkaier ble
første gang gitt i 2012. Til nå har
ni kaier spredt langs kysten fra
Buskerud til Nordland mottatt
tilsagn om 77 mill. kroner. De to
kaiene som nå har fått tilskudd,
skal ferdigstilles innen 31.10.2016.

Ipad og skigard

15. og 16. september overtok
foreldrene ved Jondalen skole
undervisningen mens lærerne
var på Ipad-kurs i regi av
Kongsberg kommune. Bygging
av skigard langs skolegården
sto på programmet, og
Skogselskapet i Buskerud bidro
til gjennomføringen. Statsskog
Sølvverket stilte opp med granslip
som kunne splittes til skigardsskier,
og lot elevene få tilgang på
tømmer til skigardsstaur i et
skogområde rett ved skolen.
Utstyrt med små tursager, og
verneutstyr i form av sykkelhjelmer,
gikk elevene i gang med felling og
kvisting av forhåndsmerkede trær.
Skal si at tømmerhogst var noe som
fenget barnas interesse! Hvor ofte
får barn ellers lov til å sage ned
5-6 meter høye trær på egenhånd?
I løpet av et par timer hadde de
om lag 50 skolebarna i 1-7 trinn
ved Jondalen skole fylt en hel
traktorhenger med skigardsstaur!
Kilde: www.skogselskapet.no

Tyver skyr merker

Den som merker verktøyet beholder
det. Når du merker verktøy og
utstyr med firmanavn blir dette
mindre attraktivt for tyven å ta med
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seg. Utstyret blir vanskelig å omsette,
og vil lettere komme tilbake til sin
rettmessige eier.
Brennstempel kan brukes til
permanent tyverimerking på alle
brennbare overflater. Med stempelet
lager du et dypt 1 – 2mm relieff i
plasten på gjenstanden med ditt
navn eller firmanavn som ikke lar
seg fjerne, heter det i anbefalinger
fra Byggmesteren.

Den norske
vinduskrigen

Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med
trevarebransjen? Totalmarkedet er
årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere
negativ retning, år for år.
Mange beskriver situasjonen som
”krigstilstand”. Produsentene underbyr hverandre på pris for å få oppdrag.
Kampanjebrosjyrer med 45-60 %
rabatt har blitt dagligdags. Ikke bare
i de rolige månedene, men hele
året. Alle skylder på hverandre, og
på kundene.
Byggevarekjedene, byggmestre
og entreprenører er naturlig nok
interessert i de rimeligste produktene.
Men hvor langt er vi villige til å gå,
før dette går ut over kvaliteten?
Norsk Trevare er svært bekymret

over situasjonen. Fjorårets
regnskapstall viser at 9 av de 20
største vindusprodusenter endte
med røde tall. Utviklingen hittil i
2014 kan tyde på at dette året blir
enda verre. Kilde: Norsk Trevare

Følg med på
Vegvesenet

Hvordan bør en ruste opp
skogsbilvegnettet for å få tilgang
til skogressursene? Sammen
med skogkultur var dette tema
på skogdagen som Glommen
arrangerte hos skogeier AnneGunn Pramm Platek i Eidskog.
Hennes mest nærliggende
skogbehov nå er bygging
av velteplasser, tynning og
markberedning. På skogdagen
ble det diskutert hvordan vi bør
gå fram for å oppruste vegnett
og snuplasser til dagens krav. En
snuplass ble laget i forbindelse
med opprusting av fylkesvegen.
Entreprenørene trengte et sted
å legge overskuddsmasse og det
har nå blitt grunnstammen til
en flott velteplass med snuplass.
Fylkesmannens Landbruksavdeling
presiserte hvor riktig og smart det
er å henge seg på når Vegvesenet
ruster opp.
Kilde: Glommens nettside

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

Forum for norske bygdesager

Bygdesagenes leverandørguide
Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no
Tlf: 23 35 64 00

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

Lsab Norge AS
Telefon 62 57 46 00
Mobiltelefon 911 83655
2337 Tangen

Ove Ødegård AS
Bekkevn. 202 Vear Industriomr. 3173 Vear
Tlf: 33 36 51 56
Epost: post@oveodegaard.no

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !
Tlf. 45 48 33 33 - sliping@online.no

SKARPT VERKTØY

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

Presentasjon av Toolmarket A.S
Toolmarket A.S ble etablert 2013 for å effektivisere salgsorganiasjonen og forbedre
Mebor Norge AS
kundeservicen gjennom enklere rutiner og færre juridiske enheter.
tlf. 995 46567
Selskapet vil ha kontor i F.H. Verktøys lokaler i Kirkenær.

Selskapet representerer:

eller 952 27691

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.

Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
www.sag.no
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal
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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
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