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Leiarar
Som ein del av medlemane har
registrert har vi sendt ut ein
stor førespurnad på materialar
pr. E-post. Dette er no eit par
veker sidan. Ordren er på heile
340 m3 og har dermed ein
økonomisk verdi for dei eller
den som evt. tek den på seg/
får den tildelt. Som foreining
har vi dermed bevega oss inn
i sjølve prosessen med kjøp/sal.
Vi valde å gå ut pr. E-post
fordi ordren hadde kort
leveringsfrist og vi ville gjerne
behalde ordren innan vår medlemsmasse.
I denne saka har berre dei medlemmane som har registrert seg
med E-post adresse fått informasjon. Vi forventar at vi får ein

Frå redaktørkrakken
diskusjon om korleis våre medlemmar ønskjer at vi handterer
slike saker, då dette heilt sikkert
ikkje blir siste gongen vi kjem i
denne situasjonen.
Grunnen til at eg tek dette opp
under ”Redaktørkrakken” er at vi
også kan bruke nettsidene og
”Sagbladet” i desse tilfella. Styret
i Bygdesagforeninga må sjølvsagt
ta stilling til korleis dette skal
gjerast, men det er viktig at både
styret og dagleg leiar får innspel
frå medlemmane på dette. Det
brukar å verte litt større engasjement når det kjem pengar inn i
bildet.
Muleg dette kan setje fart i bruken
av E-post og Internett hjå ein
større del av medlemane og kanskje

dette kan bli ei inntektskjelde for
foreininga i framtida? Det må i
alle fall kome ein diskusjon om
denne positive utfordringa.
Sagbladet har den siste tida vore
sterkt prega av redaktøren sine
reportasjar. Dette fordi vi ikkje har
hatt økonomi til å kjøpe artiklar
tidlegar. Økonomien har no betra
seg og vi har i dag høve til å bruke
litt pengar på kjøp av artiklar. Har
de spesielle ønskje om reportasjar
eller artiklar vi skal ta inn i bladet
ver venleg å gje oss melding om
det.
Ynskjer alle ein flott vår.
Inger-Marie

Kjære lesere!
Jeg sitter her og skriver lederen for
dette nye bladet som kommer ut
i en hektisk tid, i sagbruksperioden
her i Østfold. Vinteren har ikke
sluppet taket enda, så det er mange
som “verker” etter å starte med
jordarbeidet.
Det er skrevet mye om at bonden
skal ha “tidenes” jordbruksforhandlinger nå. Jeg har selv leid bort
det lille jeg har arvet etter mine
foreldre, så det påvirker ikke min
inntekt direkte. Som mange andre
har jeg bøndene som kunder, ved
at de leieskjærer til vedlikehold av
driftsbygningene. Så gode oppgjør innvirker inndirekte, og mange
av oss har jord og dyr i tillegg til
saga. Her i mitt område har det i
det siste tatt seg opp når det gjelder
nyinnvesteringer, jeg ser på det som
litt opptemistisk. På 90-tallet og
begynnelsen av 2000, så har det
vært lite satsing på nye landbruksbygninger. Så lykke til rundt forhandlingsbordet.

Vi i sagbruksbransjen har andre
mekanismer som gjør at vi får lønn.
I 2007 var det stadig prisoppgang
på materialer o.l. Da kunne vi ta
ut bedre pris enn årene før, nå har
lagra blitt fylt opp og prisen har
falt noe. Vi sagbrukseiere må ta
ut prisen som kunden vil betale,
men ved å spesialisere oss slik som
vi gjør, så er vi ikke så prisfølsomme
som de store sagbrukene.
Det er hyggelig å høre at dere tar
turen ut for å tilegne dere ny
kunnskap. Leif har nok en gang
hatt et kurs som fikk mange til å
forlate sagtomta for å treffe mange
kunnskapstørste sagfolk. Dette er
gode tilbud til nystartede og etablerte bransjefolk. Da min far startet
vårt sagbruk, eksisterte ikke denne
foreningen. Det var et behov for å
lære seg dette faget, og man fikk
mulighet til å ta korte kurs på
Trelastskolen på Lillestrøm. Det
gjorde vi, men miksen av fagkompetanse og opplæringsbehov
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varierte mye. Jeg mener at jeg
hadde lært mer av kursa slik de
nå er tilrettelagt og tilpasset av
Leif.
Jeg leste om Torfinn Røe som fikk
Norges Vels Sølvmedalje for sin innsats for bygdemiljø. Fint at menneskelig engasjement blir satt pris
på. Jeg leste at det ble utviklet ei
bygdesag sammen med fire gårdbrukere i Vingelen i Tolga kommune. I tillegg har Røe også vært
med på annen næringsutvikling i
bygda. Vår tidligere redaktør her
i bladet har nok dratt nytte av å
bo i dette området vil jeg tro.

Det stunder mot vår og nytt liv er
i ferd med å gro.

Hilsen Johan
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Organisasjonsnytt
Kurs
Det er stor etterspørsel etter kurs
for tida og det er prioritet nummer
1 i foreininga å halde mest mogleg
kurs med høg kvalitet for våre medlemmar. Leif Grøndahl er kursleiar
på alle dei kursa som er datofesta.
Sjå under.

Tømmertilgang var også eit diskusjonstema på møtet. Arrangementet var på saga til Jørgen
Tresnes. Her er det både sagbruk,
høvel, lager og tørke. Eit fagleg og
sosialt arrangement der 30 medlemmar møttes.

Kursplanen så langt som den er
datofesta:
• 23. og 24. mai: Kurs i visuell styrkesortering. Kursstad: Bø i Telemark.
• 29. og 30 mai: Kurs i høvling med
vekt på panelar og montering av
desse. Kursstad: Målselv.
• 19. og 20. sept.: Kurs i visuell
styrkesortering, Kursstad: Sortland.
Vi har i tillegg vurdert eit høvelkurs i Agder i november, men det
er ikkje datofesta enno.

Tur til British Colombia, Canada
Interessa for studietur til British
Colombia er stor og vi er no spent
kor mange som verkeleg blir med.
Vi kjem ikkje nærmare på pris og
opplegg før vi har fått ei endeleg
stadfesting på dette. Pr. dato er vi
25 personar som har sagt oss interessert. Norsk Bygdesagforening vil
sende ut eit informasjonssskriv
innan 10. mai og det vil bli bindande
påmelding rundt 15. mai.

medlem siden stiftelsesmøte i 2001,
og har nå tatt fatt på tredje året
som formann lokalt. Bakgrunnen
min er skogbruksfaglig både når
det gjelder utdanning- og yrkesmessig. Har gått skogskole på
Bygland i Setesdal, og på Brandbu
på Hadeland etter at den var lagt
under Gjøvik Ingeniørhøgskole og
blitt 3-årig. Arbeidet deretter 8 år
som skogbruksplanlegger i den
gang Agder Skogeigarlag (fusjonert
til AT-Skog). Jeg har også hatt noen
år som skiftarbeider i prosessindustrien.

Eit knippe av deltakarane på samling
i Agder. Foto: Roar Flatland.

Dette håpar vi inspirerer andre
lokallag til liknande arrangement.
Vi får av og til inn spesielle historier
om kva som kan finnast i ein tømmerstokk. Dette er nok mest til skrekk
og advarsel. Heldigvis var Jørgen
Tresnes heldig og oppdaga denne
hesteskoen i tide. Den heng i dag
på veggen på saga til Tresnes.

Logo med undertekst
Under årsmøtet i Kristiansand vart
det bestemt at vi skal bruke undertekst på logoen vår, for å betre
kunne forklare kva organisasjonen
vår står for. Under logoen til Norsk
Bygdesagforening kjem vi difor til
å ha teksten. ”Foreningen for
norske spesialsagbruk”. Denne
informasjonen kom ikkje med under
årsmøtereportasjane i førre
medlemsblad. Ved neste opptrykk
av konvoluttar og andre trykksaker
vil dette bli synleg for medlemmane.

Samling i Agder
Lokalforeininga i Agder hadde møte
for sine medlemmar i slutten av
februar. Dette møtet hadde tema
om kvalitetskrav på dei ulike produkt og prisfastsetjing av desse.
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Harald Mo Birkenes.

Mangt å finne i ein tømmerstokk.
Foto: Roar Flatland.

Vårt nye styremedlem. Harald
Mo Birkenes
Vi har utfordra Harald Mo Birkenes
som er vårt nye styremedlem, til å
skrive nokon få ord om seg sjølv.
Jeg er medlem i NBF på åttende
året, men har ikke deltatt aktivt i
sentralforeningen tidligere. NBFnytt hadde jeg tilgang på også før
jeg ble medlem og har fulgt med
en del siden siste halvdel av nittitallet. I NBF Agder har jeg vært

Driver nå Birkenes sag ans i tillegg
til skogbruk og litt høy/grasproduksjon på egen eiendom. Birkenes
sag er foreløpig en bitte liten aktør,
men vi håper på å øke produksjonen
en del framover, og få en grei
levevei ut av det. Saga er ei mobil
Pezzolato bandsag som jeg har
hatt i 10 år. Hovedproduktet er
utvendig villmarkspanel, men det
blir litt sesongbetont da vi foreløpig ikke har kunstig tørke. Grove
utemøbler er også et produkt vi
arbeider litt med. Ellers skjærer vi
litt lauv og kommer nok muligens
til å prøve oss på mer av det etter
hvert.

Forum for norske bygdesager

Organisasjonsnytt
Jøssang Sag. Kurset var vellukka
og alle kandidatane klarte eksamen
med glans!! Vi får ta dette som eit
bevis på at kursa våre har god kvalitet, at våre medlemmar er godt
motiverte og at vår kursleiar gjer
ein framifrå jobb.

Dyrsku`n
Som nemnt i førre medlemsblad
har Norsk Bygdesagforening søkt
om areal på 50m2. Der er pr. dato 4
medlemsbedrifter som har meldt si
interesse for å delta. Håpar å ha
fått stadfesting frå Dyrsku`n
Arrangement til neste
medlemsblad som kjem ut i
byrjinga av juni.

Medlemmar i full sving med å sortere plank under kurset i Rogaland. Foto:
Audun Jøssang.

Jeg ser frem til å bli bedre kjent
med resten av styret, daglig leder
og medlemmene for øvrig, og
håper jeg har litt å bidra med i
foreningen.
Jeg er gift og har to jenter, 7 og 3
år gamle.

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

Ove Ødegård AS, P.b. 40, Bekkevn. 202,
Vear Industriomr., 3108 Vear (Tønsberg)
Tlf: 33 36 51 56 - Fax: 33 36 59 91

Harald

Utvida Styrkesorteringskurs i
Rogaland
To helgar (ei i februar og ei i mars)
gjennomførte vi eit sorteringskurs
i Rogaland der dei deltakarane
som ynskte det kunne gå opp til
eksamen gjennom trelastkontrollen.
Kurset gjekk over 4 kursdagar og
eksamen den 5. dagen. Vi delte
sjølve kurset i to bolkar. Forskjellen
på dette kurset og dei tradisjonelle
er at vi brukar så lang tid på sjølve
standarden og praksisen at kandidatane kan sortere utan å ha
standarden i handa. Gjennom våre
tradisjonelle kurs legg vi opp til at
vi skal vere kjent med alle virkesfeil og at vi er godt kjent med
standarden. Det er derimot ikkje
krav om at vi skal pugge den slik
det er når ein går opp til eksamen
gjennom Trelastkontrollen.

Kontakt oss når det gjelder
Deler til JAJOD, Jonsereds, Lindquist og Standars Hjo maskiner.
Brukte JAJOD maskiner.
Verkstedtjenester og rekvisita.
2607 Vingrom
Tlf. 61 26 74 85
Fax 61 26 23 58
arne-even@owren.no

Teoridelen vart halden på Jørpeland
Kommunehus og praksisdelen på
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Vellykket forsøk med lokal flis

ALTA: I to år har Harald
Kaasen jr. fra Kvænangen i
samarbeid med Bioforsk Nord
prøvd ut en italiensk traktormontert fliskutter, levert av
Felleskjøpet. – Kjempemaskin,
den går så det kviner med
riktig justering!
Tekst: Gunnar Lund
Foto: Svein Thomassen

Startproblemer
Utprøving av ny og ukjent teknologi
går sjelden helt knirkefritt. Det kan
også Harald Kaasen jr. underskrive
på. Det oppsto ganske raskt problemer med noen hydrauliske deler
som verken jeg eller servicefolkene
fant ut av. For å komme videre
måtte jeg bestille nye deler, og
siden har kutteren fungert utmerket.
Fikk forresten et skriv fra fabrikken
noe senere, der de orienterte om
hva som var feil, sier Kaasen.
- Hvorfor kunne ikke Felleskjøpets
serviceansatte hjelpe deg?
Det er hittil relativt lite salgsvolum
på slikt utstyr, i alle fall her nord,
derfor tar det sikkert tid å etablere
god kompetanse på området.

Drenerer utmerket

Kutteren kan produsere mange tyrer
flis alt etter hvordan den justeres. Til
strøflis i båsfjøset bruker Kaasen en
variant som er noe grovere enn vanlig
sagflis.

Interessen for bruk av lokal flis i
nordnorsk landbruk er stor etter
flere vellykkede prøveprosjekt.
Harald Kaasen jr var med i styringsgruppen til Bioforsk-prosjektet:
”Tørt underlag til nordnorske husdyr
– bruk av lokalprodusert flis og
torv”. Nå er han involvert i oppfølgeren; ”Bedre driftssystem”.
Prosjektene har gitt mersmak, og
han ivrer mer enn noen gang for
bruk av lokalt virke til strø og talle,
i stedet for dyr import av halm.
Tilbudet fra Felleskjøpet om å få
prøve ut en italiensk fliskutter var
spenstig! Jeg fikk beskjed om å
bestille den direkte fra fabrikken
i Italia. Utprøvingen har gitt meg
mye kompetanse på området. Og
den deler jeg gjerne med andre,
sier Harald Kaasen jr., som nå har
kjøpt fliskutteren.
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- Hvordan bruker du egenprodusert flis på gården? Kutteren kan
produsere mange typer flis alt etter
hvordan den justeres. Jeg bruker i
all hovedsak bakhon av furu og sper
på med litt bjørk. Nevnte bakhon
måtte tidligere brennes, sier Kaasen,
og legger til: Til strøflis i båsfjøset
bruker jeg en variant som er noe
grovere enn vanlig sagflis. Den suger
dårlig, men drenerer godt. Den
virker kort sagt optimalt. Tidligere
brukte jeg mye spon til strø, men

den drenerte dårlig. Ellers har jeg
også hester på gården, og her
bruker jeg grovstrø, forteller Harald.

Justering er viktig
- Produserer du flis til kunder?
Ja, til en viss grad, og etterspørselen
ser ut til å øke. Nå har jeg kunder
både lokalt og i nabokommuner.
Har utført jobber både i Alta, 10
mil unna, og i Nordreisa. Til sistnevnte er det 7 mil å kjøre, men det
går helt greit. Vi er vant til lange
avstander, sier Kaasen.
- Håndterer fliskutteren alle typer
trevirke? Ja, bare den justeres riktig.
Hjemme bruker jeg som nevnt mest
bakhon av furu. Hos en kollega i
Alta kutter jeg older til strø i løsdriftsfjøs. Den virker utmerket.
Ellers kan man bruke greiner, topper
og småbusker. Greit å flise, men
slikt virke gir forholdsvis lite volum
flis. Frossent virke går også greit,
bare man justerer knivene riktig.
Ellers har jeg hatt noen aha- opplevelser med såkalt raskvirke som
inneholder sand, stein, mold og
jord. For en tid siden dukket det
opp en streng som holdt på å rive
handa mi inn i kutteren. Heldigvis
gikk det verst ut over hansken!

Ansvar
- Vil du anbefale yrkesbrødre å

Utprøving av ny og ukjent teknologi går sjelden helt knirkefritt. Det kan Harald
Kaasen jr. underskrive på. - Men nå går kutteren så det kviner!
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Sagbladet
investere i fliskutter? Ja, men det
er viktig å skaffe seg god kompetanse. Litt prøving og feiling vil
det alltid bli, men det er viktig å
skaffe seg basiskunnskap før man
setter i gang.
- Kan det være en ide at flere
bønder i ei bygd går sammen om
å investere i traktormontert fliskutter? Ja, dersom en eller to står
ansvarlig. Den som bruker kutteren
må ha peiling på både bruk og
vedlikehold. For mange kokker og
for mye søl kan lett bli en dyr fornøyelse i lengden. Et godt flisprodukt krever pinlig nøyaktig
inn-stilling og justering i forhold
til virke, understreker Harald
Kaasen jr.

Nyttig samarbeid
forskning - næring
Utviklingspilot Odd Arild
Finnes har ansvar for flisprosjektene til Bioforsk Nord.
– Felleskjøpets velvilje med
utprøving av kutter har gitt
oss nyttig erfaring med
prøveproduksjon av lokal
flis.
Tekst: Gunnar Lund
Foto: Svein Thomassen
Harald Kaasen jr. har i forsøksperioden
produsert ganske store volum flis
av ulik type. Prosjektene har ikke
gitt oss svar på alle spørsmål om
bruk av lokal flis til talle og strø,
men vi har vunnet mye erfaring fra
den spede start for et par år siden.
Nå håper vi at flere gårdbrukere
vil dra nytte av forsøkene og starte
med egen produksjon. Noen har
allerede kontaktet oss, særlig med
spørsmål om våre erfaringer med
talle, men vi ser gjerne at flere viser
interesse. Ellers registrerer vi stor
interesse for flisforsøkene våre fra
fagfolk i Nortura. Nå skal også Tine
Meieriet Nord informeres, sier Odd
Arild Finnes.
- Hvordan kan kvaliteten på lokal

Harald Kaasen jr. fra Kvænangen har i et par år prøvd ut en italiensk traktordrevet
fliskutter. Han bruker mest bakhon av furu til flisproduksjon.

flis bli enda bedre? Dagens lokale
produksjon gir noe grovere flis enn
mange er vant med. Her må vi finne
ut mer om fordeler og ulemper. I
tillegg planlegger vi forsøk med
blanding av flis og torv for å se om
det er mulig å lage et komplett strø.
Dette er en spennende prosess som
krever et nært samarbeid med gårdbrukere i nord. I så måte er Harald
Kaasen jr fra Kvænangen et godt
eksempel, sier Odd Arild Finnes.

Flisprosjekter i nord
I 2005 startet Midt Troms
Gårdsflis prosjektet: ”Tørt
underlag til nordnorske husdyr – bruk av lokalprodusert
flis og torv”. Prosjektet ble
finansiert av BU-fondet og
Gilde og er nå avsluttet.

flistalle som liggeareal” er i gang.
Søknad er innvilget til prosjektet:
”Dyrevelferd, energiutnyttelse og
økonomi ved bruk av lokalprodusert
grov flis og torv i et kretsløpsbasert
husdyrhold”.
• Lokalprodusert flis kan brukes til
strø, talle og knott (grov flis).
• I Storfjord er geitbonde Atle
Aronsen i gang med et prosjekt i
regi av Bioforsk Nord om bruk av
lokal flis til talle.
• Asbjørn Hansen fra Silsand på
Senja, en av gründerne bak Midt
Troms Gårdsflis, driver med kjøttproduksjon av Angus. Han har laget
en luftegård på ca 150 kvm med
lokal, grov flis som underlag. Den
fungerer utmerket.
• Gårdbruker Haakon Duckert har
god erfaring med flistalle og
kompostering.
• Gårdbruker Harald Kaasen jr
produserer flis, i hovedsak til eget
bruk.

• Bioforsk Nord er i gang med å
forske på lokalprodusert flis og torv.
Prosjektet ”Bedre driftssystem” er
i gang.
• Forprosjektet til ”Melkekyr med

w w w. s a g . n o
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Tørkekurs på Løten

Sagbladet
Kompetanseheving på
tørking av trelaster eit viktig
tema. 4. og 5. april var 15
del-takarar samla til kurs
i tørking av trelast på
Løten Bygdesag.
Tekst og foto:
Inger-Marie Svingeset
Eit spennande kurs i trelasttørking
vart gjennomført på Løten Bygdesag
tidleg i april. Norsk Bygdesagforening stod som arrangør og
organisator medan Leif Grøndahl
var kursleiar og inspirator. Deltakarane som kom frå ulike delar av
landet fekk ei god og praktisk innføring i trelasttørking og tørkeprinsipp. Myklegard Motell vart
brukt til overnatting, servering og
lokalitet for teoridelen av kurset.
På Løten Bydesag har dei både
kondensasjonstørker og ei forholdsvis ny vakuumtørke. Begge desse
vart inspisert av kursdeltakarane
og vi fekk ei grundig innføring i
styringssystema på dei ulike tørkene.
Vidare var vi på besøk hos Moelven
Løten og fekk sjå på deira store
kondensasjonstørker og kanaltørker.
Deltakarane på kurset fekk dermed
med seg mange typar av tørker og
mykje praktisk kunnskap om tørking
av trelast.

Løten Bygdesag A/S er ei av dei
bedriftene som er med i forskningsprosjektet ”Tørking av grove dimensjonar” (Lafteplank). Gjennom prosjektet har dei dokumentert nøye
alle dei tørkeprosessane dei ha
vore gjennom sidan dei kjøpte den
nye vakuumtørka. På denne måten
har dei tileigna seg veldig mykje
praktisk kunnskap i forhold til å
styre tørka og utarbeide dei beste
tørkeskjemaene. I desse dagar fyller
dei opp vakuumtørka for 100. gong!
Det som er spesielt med vakuumtørkinga på Løten Bygdesag er at
den blir brukt til å tørke grove
dimensjonar, nærmare bestemt til
tørking av lafteplank. Dei var dei
første i Skandinavia som satsa på
dette konseptet. Tørka er kjøpt
gjennom Inmark A/S og er italiensk.
Erfaringane er gode og tørketida
er i dag nede i 6 dagar på 8” lafteplank.

Kva type tørke skal ein velje?
Fleire av deltakarane på kurset går
og lurer på om dei skal kjøpe tørke.
Det finns mange typar tørker og
ein finn dei i alle slags storleikar.
Ein kan bygge enkle tørker sjølve
eller ein kan kjøpe dei komplette
frå leverandør. Det viktige her er å
finne ut kva ein har behov for, kor
store investeringar ein toler og kva
ein maktar av eigeninnsats. Våre
utstyrsleverandørar har gode råd
å kome med i denne fasen.

Vakuumtørke:
Løten Bygdesag A/S valde å investere i ei vakuumtørke først og
fremst for å redusere tørketida.
Det er eit av dei viktigaste kriteria
ved deira bedrift, då dette gjer dei
mykje meir fleksible. Vakuumtørka
er litt dyrare i drift fordi den brukar
totalt sett meir energi pr. m3 tørka
tralast. Pris på tørking i kondensasjonstørka er på 200 kr. pr. kubikk
trelast, medan den er ca. 250 kr. pr.
kubikk trelast på vakuumtørka. Det
er veldig liten eller ingen forskjell
i kvaliteten på trelasta som kjem
ut av dei 2 ulike tørketypane.
Vakuumtørkene må ha noko betre
ettersyn enn andre typar tørker.
Tørkene på Løten Bygdesag blir i
dag drivne på strøm. Dette kan sjølvsagt bli dyrt om straumprisane
fortsett oppover og dei har vurdert
anna energikjelde. Ulempa med
fyring av flis er at det er meir
arbeidskrevjande og krev meir tilsyn.
Dei har vurdert dette i lengre tid,
men har enno ikkje konkludert
fortel Leif.

Litt om tørking av trelast
Kvifor tørkar vi trelasta kunstig?
• For å unngå soppangrep
• For å korte ned på tørketid og
lagringstid- redusere binding av
kapital.
• Meir stabilt material- mindre
krymping, vriding m.m.
• Lettare å handtere
• Lettare å bearbeide.
• Betre feste for overflatebehandling.
• Forbetrar trelasta sine styrkeeigenskapar. Desse forbetringane
startar fyrst ved fibermettingspunktet
(ca. 30% fukt).Ved å senke fukta
frå fibermettingspunktet og ned til
ca. 15% oppnår vi ein forbetring
av trevirkets strekk-, bøye og trykkeigenskapar på ca 50%.
• Gir betre varmeisolering enn rått
virke.

3 hovudfaktorar som styrer
tørkeprosessen:
1. Luftfuktleik: Det er alltid ein

Fuktmålaren er eit viktig reiskap på saga.
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del vassdamp i lufta. Den øvre
grensa for kor mykje vassdamp
lufta kan innehalde, blir kalla lufta

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
sitt mettingspunkt. Kjem vi over
dette punktet blir den overskytande
vassmengda skilt ut som dogg, tåke,
og liknande. Mettingspunktet
varierer med lufttemperaturen,
varm luft kan innehalde vesentleg
meir vassdamp enn kald luft. Ved
ei relativ luftfukt på 0% er lufta
heilt tørr, medan den er heilt metta
ved 100% relativ luftfuktleik.

2. Lufttemperatur: Sjølve tørkinga
av trelast føregår fordi varm luft
kan innehalde meir vassdamp enn
kald luft. Men blir temperaturen
for høg kan trelasta bli misfarga
og få store sprekker og deformasjonar som igjen fører til dårlegare kvalitet på produktet.
3. Lufthastigheit: Trelasta gir
fukt i form av vassdamp til lufta.
Dersom lufta står stille vil den etter
kvart bli metta med vassdamp og
tørkinga vil stoppe opp. I slike
tilfeller er faren stor for både
blåning og muggskadar. Så lenge
fuktinnhaldet i trevirket er over

Alle kursdeltakarane og kursleiaren samla under bedriftsbesøk hjå Ola
Sæhlie på Skjeset, Ingeberg.
fibermettingspunktet vil fordampinga auke med lufthastigheita.
Lufthastigheita har stor innverknad
på kostnadane under
tørkeprosessen. Ei
fordobling av lufthastigheita fører til
åtte gonger auka
energiforbruk.

Kursleiar Leif Grøndahl har opna vakuumtørka, full
med plank som skal leverast til kursdeltakar.

For å kunne setje
desse 3 faktorane inn
i eit system kombinert med tidsfaktoren, er det laga
ulike tørkeskjema.
Dette er spesielle
retningslinjer for
tørkeprosessen for
å kunne gi eit best
mogleg resultat.
Dette er ”tørkeoppskrifter” bygd opp
med ulike treslag,
dimensjonar, tørketypar osv. Dette er
gode hjelpemiddel
som gjer at du programmerer tørka di
etter det tørkeprogrammet du ønskjer
og deretter berre
har tilsyn i forhold
feil eller svikt.

w w w. s a g . n o

Ikkje tørk trelasta i sol/vind før den
skal kunstig tørkast. I ein trelastpakke på 1x1x 4 m er det gjennomsnittleg 1400 liter vatn. Dvs. vi skal
frakte ut 140 stk 10 liters bøtter
med vatn frå kvar trelastpakke!!
På lafteplank brukar ein vanlegvis
2” strø, medan 1” er vanleg på
standarddimensjonane. Viktig at
ein fyller opp tørka så godt som
råd, slik at det blir minst muleg
plass til luft. På denne måten aukar
ein luftgjennomstrømminga og vi
får betre effekt. Dette justerer ein
også med kapasiteten på viftene i
tørka. Det er viktig at du på førehand avgjer kva dimensjonar som
du skal tørke mest av slik at du får
bestemt kor mykje luftvolum som
blir i tørka. Som eksempel har dei
på Løten bestilt vifter med kapasitet
som er tilpassa bruk av 2” strø.
Dette skal leverandørane kunne gi
god rådgjeving om. Om ein brukar
for stor tørkekraft vil det føre til
problem med sprekk og yteherding!

Som kurslitteratur brukar vi boka
”Tørking og Energiproduksjon”.
Den kan bestillast gjennom Norsk
Bygdesagforening.
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Frå jordbruk til sagbruk
Medlemsbedriften
og biovarme
Gjengen som deltok på tørkekurset på Løten, reiste på
bedriftsbesøk til Ola Sæhlie.
Her fekk vi sjå sagbruk, tørke
og ikkje minst eit godt
eksempel på flisfyringsanlegg.
Tekst og foto:
Inger-Marie Svingeset
Vi møter Ola Sæhlie på Skjeseth,
ein vakker gard med ei enorm
utsikt, på Ingeberg (Like utanfor
Hamar). Ola kjøpte seg sagbruk i
1988 og i dag er dette hovudlevebrødet til Ola. Etter at det gjekk
nedover med jordbruket , valde
han for 7 år tilbake å legge ned
kornproduksjon og husdyrhald. Han
leiger med seg 1 mann på sagbruket
og skjærer i dag ca. 700 m3 tømmer
for året.
Saga er ei mobil Laimet 120. Produkta varierer, men for tida er etterspurnaden etter plank til stavlaft

Ola Sæhlie informerer om sagbruket på Skjeseth.

stor. Det vil seie grove dimensjonar
som 9” x 8”, 8” x 8”, 6”x 8”.
Spesialprodukt er ”betre butikk”
enn å produsere standardlast, difor
blir det meste spesialskur. Ola leverer
ikkje stempla
trelast og dermed
begrensar det seg
med leveransar
av standardlast.
Vi har ein enkel
høvel der vi justerer ein del av
trelasta, kan Ola
fortelje. Til det
aller grøvste
tømmeret leiger
Ola i dag inn ei
bandsag.
Salet av trelast
skjer direkte frå
saga. Kundane
varierer, men
hovudsakleg er
det privatpersonar
som ønskjer å
kjøpe, men ein del
snekkarar er og
faste kundar på
saga til Ola. 1/3
av kvantumet som
blir skore på saga
er leigeskur.
Marknadsføring:

Ola Sæhlie er godt nøgd med flisfyringsanlegget på garden. Ole fortel at han i
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fjor brukte både www.treportalen.no
og www.gulesider.no til å marknadsføre sine produkt. Ola stadfestar at
det har hatt effekt å bruke internett
som marknadsføringskanal.

Råstoff
Ola eig ein del skog sjølv og hogg
ein del av tømmeret der. Elles kjøper
han gjennom Mjøsen Skogeierforening. Det er mest grovgran med
toppdiameter over 55 cm som blir
kjøpt inn. Ein del av dette får han
kjøpt gjennom Moelven som sel ut
tømmer som er for grovt for deira
produksjon.

Tørke
Som mange andre har Ola kjøpt
seg ein brukt container som blir
brukt til trelasttørke. Containeren
er ein utrangert frysecontainer, som
er ombygd og plassert 2 vifter i.
Containeren rommer 7-8 m3 trelast
og fungerer fint. Den manglar baseanlegg og det tek difor for lang
tid før ein har stor nok luftfuktighet.
I tørka ligg det 2” rør med varmevatn frå flisfyringa.

Fyringsanlegg
På Skjeseth har dei hatt flisfyring i
mange år og det er blir nytta til
oppvarming av tørke, våningshus,
verkstad. Ola har investert i ein
kjele av typen Veto. Den har ein

Forum for norske bygdesager

Medlemsbedriften
kapasitet på 120 KW. Kjelen blir
mata med flis frå ein flissilo. Siloen
rommer 15 m3 flis og det går ca. 1
m3 flis pr. døgn. Frå fliskuttaren og
til flissiloen nyttar han ei utrangert
avlessarvogn. Dette fungerer veldig
bra, fortel Ola.
Fuktinnhaldet på flisa ligg rundt
25%, som Ola meinar er det mest
ideelle til denne typen kjele. Som
råstoff brukar han hun som har blitt
lagra i ca. 1 år. Hunen blir hoggen
fortløpande etter behov. Om flisa
blir for tørr blander han i litt rå flis
for å få den optimale fuktigheta.
Økonomi: Ola har rekna på straumprisen og kome fram til ein pris pr.
kwh på 0,29 kr. Han har då teke
med investeringskostnadar på kr.
450.000 og kapitalkostnadar. Sin
eigen innsats er då ikkje medrekna.
Ola legg til at anlegget har fungert
godt og det har omtrent ikkje vore
vedlikehald på det. Tilsyn og feiing
tek om lag ein time pr. veke. Dette
reknestykket vart sett opp for året
2006 og då fyrte han 297 døgn.
Det går med ca. 1 m3 flis pr. døgn
totalbehovet er på ca 160.000 KWh
pr. år.

Ei utrangert avlessarvogn fungerer godt til flistransport.

Ola har vore medlem av Norsk
Bygdesagforening i mange år og
meinar foreininga gjer ein god jobb
for medlemmane. Han har ikkje vore
aktiv på kursfronten eller delteke
på mange arrangement, men han
les bladet og følgjer med på kva

som blir gjort gjennom organisasjonen. På grunn av ein hektisk
kvardag er det vanskeleg å få tid
til å engasjere seg i organisasjonsarbeidet, fortel Ola, men legg til at
han set pris på foreininga sitt
engasjement.

Nytt tomteprosjekt
På Skjeseth er det lagt ut 10 nye
boligtomtar på garden. Inkludert
i dei 2 da store tomtane er vatn,
kloakk, veg og vannboren varme.
Ola har bygd nytt fyringshus og
fått på plass ny kjele der med ein
kapasitet på 250 KW. Sæhlie gjer
avtale med tomtekjøparane om
leveranse av varme og skal sjølv stå
for drifta av anlegget.
Varmeleveransen blir målt ved hjelp
av varmemålar ved den enkelte
mottakars varmevekslar. Prisen skal
indeksregulerast årleg. Det er bakhon nok frå sagbruket til å drifte
begge dei to anlegga. Også det nye
fyringsanlegget er basert på flis på
ca. 25 % funktinnhald. Tomtane er
populære og dei fleste er i dag
selde. Ola fortel at det stort sett
folk som ønskjer å flytte tilbake til
Hamar som kjøper seg tomt.

Ferdigskoren material fell direkte frå saga til lagerrommet der stablinga føregår.

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

Trenger du nytt sagblad - Vi har sagblad i de fleste størrelser
på lager! Trenger du sliping av sagblad. Vi sliper alle typer!
Kontakt oss: Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17 e-mail: stridbergs.norge@c2i.net

w w w. s a g . n o
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Sagbladet

Rundtømmerprosjektet i NordGudbrandsdal

Prosjektet kom i gong fordi
det mangla dokumentasjon
på kva kvalitet som trengs
for å kunne bruke rundtømmer som takkonstruksjonar. Tidlegare har ein brukt
standardar som er laga i
England og Finland og tilpassa
seg desse.
Tekst: Inger-Marie Svingeset
Foto: Steinar Moldal
Bakgrunnen var dermed at ein
ønskte teste norsk gran som rundstokk til bruk til takkonstruksjonar.
Vidare å kunne lage eigne standardar og kvalitetsdokumentasjon
på dette produktet. Bak prosjektet
står fleire aktørar, men Prebygg
A/S på Dombås er prosjekteigaren.
Med seg i prosjektgruppa er NTNU
som står for testing, Mjøsen Skogeierforening som skaffar råstoff til
prosjektet. Gjennom prosjektet har
det blitt teke ut råstoff frå ulike
stadar i Nord-Gudbrandsdalen som
har blitt testa.

Pilotprosjekt - produksjon
takbukkar til låve på Rudi Gard
Til dette prosjektet vart brukt råstoff frå Biri. Alle delane av prosessen har blitt testa og dokumentert gjennom NTNU og deira
fagfolk på området.
• Kva råstoff er best eigna?
• Kva type skøytar er mest gunstig
å bruke?
• Kor lange må
skøytane/innfellingane vere?
• Kvar er det mest optimalt å
plassere boltane?
• Kva type boltar skal brukast i dei
ulike delane av bukkane?
• Kva retning skal boltane plasserast?
• Korleis skal ein føye saman raftskøyten (overgurt og undergurt)?
• Korleis plassere strekkstav og
trykkstav og lengdene på desse?
Det har blitt utført mykje godt handverk gjennom prosjektet og ei
gruppe studentar har vore med på
arbeidet. Alle fasane frå tømmer-
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Plassering, dimensjonering og montering av skruar i samanføyingane er ein
viktig del av konstruksjonen.

hogging og transport til montering
har blitt gjennomført i prosjektet.

9. Boring for boltar og merking.
10. Montering.

1. Tømmerhogging og transport.
2. Barking og høvling av tømmer.
3. Tilrettelegging av underlag.
4. Utlegging og tilpassing av
undergurter
5. Tilpassing av overgurter
6. Tilpassing/felling av strekk og
trykkstaver
7. Tilpassing/felling av over og
undergurter
8. Avrettig av overgurt og oppleggsflate ved raft.

Pilotprosjektet er no så godt som
avslutta og resultata er gode. Det
viser seg at råstoffet held mål og
at styrken er betre enn tidlegare
antatt. Ein rund tømmerstokk der
alle trefibrane er heile viser seg å
ha unike eigenskapar. Ein må vere
klar over at dette er handarbeid
og ein klarar ikkje å konkurrere
med tradisjonell takstolproduksjon
i høve til pris, men så er der ein
stor estetisk forskjell på dei to

Montering av takbukkane på Rudi Gard med 12 meter spenn.
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typane som er verdt ein
del peng. Vi kjem attende med ein meir
detaljert rapport i
Sagbladet når den
endelege rapporten er
klar. NTNU har stått
for all testing og dokumentasjon i prosjektet
og kontaktperson der
er Kjell Arne Marlo.

Rudi Gard
Litt tilfeldig vart pilotprosjektet gjennomført på Rudi Gard. Ein
forespørsel frå Rudi
Gard gjorde at dei valde
denne staden for pilotprosjektet. Vi vil anbefale
å ta ein kikk oppom
Rudi Gard i Sør-Fron
Ein av takbukkane som skal til Rudi Gard under produksjon hos Prebygg AS.
(Gudbrandsdalen), ikkje
På Rudi Gard er det stor aktivitet
kikk på nettsida www.rudigard.no
berre på grunn av
med ulike arrangement heile
så får du eit innblikk. Kanskje dette
rundtømmerprosjektet, men her er
sommaren. Her er det satsa på tur- er ein aktuell stad å besøkje i
utruleg mykje anna og å sjå innan
sommarferien??
isme og mange større og mindre
tradisjonsbåren byggeskikk i
arrangement på garden. Ta fyrst ein
Gudbrandsdalen.

Vi leverer tømmersagblader og verktøy
av beste kvalitet
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

w w w. s a g . n o
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Annonse
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www.sag.no
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Annonser

www.sag.no
Prøv oss når det gjelder
•Fuktmålere
• Rundkuttere, profilkuttere
•Rillestål, rundkutterstål
•Laserlys
•Strammeverktøy
•Binol smøre/renseolje
•Titac plaststifter, stiftemaskiner
•Barkriverstål
•Huggerkniver og barkriverstål
•Tømmerkritt
•Stempel, fargeruller m.m
•Kjedekappsager

Dessuten nye og brukte maskiner for
sagbruk og høvleri.
Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf. 33 16 56 50
Fax 33 16 56 60
e-post info@fonhus.no
www.fonhus.no
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Spesialkledning frå
Laftekledning A/S

Sagbladet
Tor Svedjan, Frank Engan, og Trio
Eiendom som har tilholdsted i
Verdal, har lansert et produkt de
er alene om i Norge: Laftekledning. Nå kan hytta di se ut som
den er laftet, uten at den er det.
Tekst og foto: Frank Engan
Laftet tømmer er en tradisjonsrik
håndverksteknikk, og mange ønsker
seg et gammeldags og rustikt utseende på hytta eller i peisestua eller huset sitt for den saks skyld.
Tor Svedjan lekte med tanken på å
begynne med lafting for noen år
siden.
- Men det er veldig arbeidskrevende.
Derfor tenkte jeg: hvordan kan jeg
oppnå et lignende resultat med
mindre arbeid? Svedjan fant løsningen: han fant opp en maskin
som lager bordkledning som ser ut
som laftet tømmer. Produktet
heter Laftekledning, og er det
eneste i sitt slag i verden.

SPESIALMASKIN
Tor Svedjan og Trio Eiendom har
sammen etablert firmaet Laftekledning AS. Frank Engan kjøpte
seg inn på eiersiden våren 2007 for
å styrke produksjonssiden. Han er
utdannet trelasttekniker med fagbrev innen skur- og høvellastproduksjon og har jobbet innen

Frank Engan viser her korleis kledninga blir sjåande ut når den er ferdig
montert.

trelastbransjen og trelastutdanninga
i over 25 år.
De har fått bygd en spesialmaskin,
som er en forbedret utgave av
prototypen som Svedjan bygde, for
å teste ut produktet. Den nye
maskinen ble bygget i Portugal.
Det er en lettvint og pen metode.
Den store fordelen er at du kan
isolere veggene, noe som ikke er
mulig med vanlig laftet tømmer,
sier Granheim fra Trio Eiendom.
Foreløpig produserer de Laftekledning i en leid industrihall på
Verdal. Her står den enorme spesiallagde høvelmaskinen som lager

laftekledning. Maskinen er datastyrt
og lagrer informasjon om alle
bordene i minnet. Den freser
plankene til ønsket bredde og konturer, slik at hver bit passer nøyaktig
sammen - som et puslespill. Bordene
høvles med dobbelfals. Både fals
og fjær følger samme krokene som
bordet høvles med, så kledningen
blir helt tett.
De ferdige bordene blir nummerert,
slik at det bare er å skru dem opp
på veggen i riktig rekkefølge, sier
Granheim. Det er heller ikke mulig
å sette dem opp feil, for bordene
passer bare sammen med sitt motstykke.
Informasjonen lagrer vi. Slik at hvis
en hytteeier etter hvert får ødelagt
noen bord, kan vi lage en nøyaktig
kopi. Maskinen har en kapasitet til
å lage kledning til to normalt store
hytter på en dag.

BESTEMMER SELV

Frank Engan og Tor Svedjan framfor utstilling av Laftekledning A/S sine produkt.
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Teknikken kan brukes både på
innvendig og utvendig bordkledning. Og den som bestiller, kan i
stor grad bestemme utseende på
kledningen selv; om en vil ha brede
eller smalere bord, om en vil ha
rette kanter eller et mer bølgete
utseende. Bordene kan også høvles
etter stokkens naturlige avsmalning.
En kan også velge om en vil ha
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Hytte der produkta til Laftekledning A/S er brukt. Legg
merke til kledning og hjørneløsninger.

kledningen stående eller liggende. Vi kan høvle bord
med bredder bortimot 60 cm sier Svedjan. Den nye
maskinen som kostet opp mot to millioner, er den
eneste i sitt slag. Laftekledning AS er i ferd med å
ta patent på teknologien. Og de sikter seg inn mot
både Norge og Sverige når de tenker markedsføring. Det er allerede levert Laftekledning til flere
hytter både i Norge og Sverige, både ut - og innvendig kledning.
Laftekledning AS har hatt god hjelp av Innherred
Vekst i oppstartfasen, og er i dialog med Innovasjon
Norge for å få hjelp til markedsføring. Vi er avhengig
av hjelp til markedsføringen for å nå ut til et større
marked, sier Svedjan.

MARKED
Foreløpig er det meste av laftekledninga som er levert,
brukt på nye bygg. Men det er også levert laftekledning til eldre tømmerhytter som er etterisolert utvendig. Dette er en fin måte for å bevare tømmerpreget, samtidig som en får isolert tømmerveggene.
Hittil har det største markedet vært nye bygg, men
i fremtiden ser firmaet for seg at rehablitering av
hytter og hus kan bli et like stort marked. Denne
kledninga legges på vanlig reisverk eller utlekting,
og er enkel å legge for selvbyggere.
Laftekledning AS leverer også hjørneløsninger av
naturlig rundstokk, ferdig pusset og tilpasset for utvendige og innvendige hjørner, og halvstokker for
skjøter midt på en vegg.
Firmaet skal også bruke maskina til flere spesialprodukter som er under utvikling.
Laftekledning AS kan kontaktes på Tlf 45 41 60 10
eller 74 07 03 33. E-mail; post@laftekledning.no.
www.Laftekledning.no

w w w. s a g . n o

17

En avansert trekonstruksjon
fra NTNU

Sagbladet
I kurset 1-2-TRE:7 (prefabrikasjon
av trebygninger basert på digitale
modeller) høsten 2007 designet og
bygde 12 arkitektstudenter ved
NTNU ”en bro mellom kultur og
natur” i Ringve botaniske hage i
Trondheim. Det er en slags broliknende plattform som forbinder
en renessansehage med et skogholt.
Hensikten er at besøkende skal
oppleve tretoppene og bli ledet
inn i skogen.
Konstruksjonen består av nærmere
700 komponenter i kjerneved lerk.
Alle komponentene er forskjellige
og ble produsert på en CNC maskin
hos Kjelstad Sagbruk og Høvleri AS
i Selbu som vi samarbeidet med i
dette kurset. Uten en digital kjede
fra prosjekt til produksjon på CNCmaskin ville ikke prosjektet latt seg
gjennomføre.

Plattformen sett ovenfra.

forskjellige firmaer prosjektet med
materialer og tjenester. Prosjektet
mottok støtte fra Treprogrammet i

Innovasjon Norge. Prosjektet ble
ledet av undertegnede.
Knut Einar Larsen

Det bygde prosjektet er resultat av
en intern arkitektkonkurranse i
studentgruppa i begynnelsen av
semesteret. Et av prosjektene ble
valgt til videre bearbeidelse, produksjon og bygging.
Tømmeret til byggverket fikk vi fra
Trondheim kommune. Lerketrærne
var plantet på 1880-tallet i Trondheim bymark. For øvrig støttet 16

Plattformen sett nedenfra.

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

Fra produksjonen av komponenter på
Kjelstad sagbruk og høvleri AS.
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Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59
Sagtomta, 2337 Tangen

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

Kjører egne sliperuter
www.teroteknisk.no
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Kutterspon
Bare marginal økning
i skogplantingen
Det norske Skogfrøverk innhenter hvert år oppgaver fra
norske planteskoler over mengden skogplanter som er levert
til ulike fylker. Denne statistikken viser bare en marginal
økning i skogplantingen fra
2006 til 2007 på 1,3 prosent.
Tidligere har Statens landbruksforvaltning (SLF) gått ut og slått fast
at statistikk fra skogfondsordningen
tyder på at det var en økning i
skogplantingen fra 2006 til 2007
på 7 prosent.
- Med den nye forbedrede skogfondsordningen må en gå ut fra at
det er flere som brukte skogfondskontoen til plantekjøp i 2007 enn
i 2006. I denne perioden måler
derfor skogfondsstatistikken økningen i bruk av skogfond mer enn
økningen i faktisk skogplanting.
Det er usikkerhet i all statistikk, men
at 1,3 prosent er mer korrekt enn
7 prosent kan vi gå ut fra, sier Per
Guldbrand Solli i SLF i en kommentar
til Skogfrøverkets tall.
(skog.no) 22.04.08.

Satser på planting
og ungskogpleie
I forbindelse med skogeiersamvirkets aktivitetskampanje
“Tid for skog” har styret i
Mjøsen fastsatt ambisiøse mål
for planting og ungskogpleie.
Innen 2010 skal man ha klart
en økning på hhv. 40 og 70
prosent.
Den årlige planteaktiviteten i
Mjøsens område skal være på 4
mill. planter innen 2010, noe som
tilsvarer 40 prosent sammenlignet
med gjennomsnittet for de siste
fem årene.
Styret mener videre at ungskogpleien bør økes til 36.000 dekar,

noe som tilsvarer 70 prosent økning sammenlignet med gjennomsnittet for de siste fem årene.

i standard bøyetest der både stivhet, bøyefasthet og tetthet blir
registrert.

I forbindelse med satsingen har
Mjøsen produsert to temaark som
du kan laste ned nedenfor.

(skog.no) 07.03.08.

(skog) 22.04.08.

Norsk sitkagran får
aksept
Norskvokst sitkagran har nå fått
europeisk aksept som fullverdig
konstruksjonsvirke. Dette åpner
for nye store muligheter for
bruk av sitkagran som råstoff
i trelastindustrien, melder Skog
og landskap.

Bildet viser testing av bøyestyrke hos
sitkagran. Foto: Knut Magnar
Sandland, Norsk Treteknisk Institutt.

Gjennom prosjektet “Sitkagran - et
fullverdig konstruksjonsvirke” er
egenskapene til sitkagrana i Norge
dokumentert opp mot sorteringsstandarder og -metoder.
Prosjektet har vært et samarbeid
mellom flere;
Vestskog BA, Sogn
og Fjordane Skogeigarlag BA og Allskog BA har vært
prosjekteiere, mens
Skog og Landskap
og Treteknisk har
stått for gjennomføringen av prosjektarbeidet. I tillegg har det vært
en betydelig innsats fra andre
aktører, blant
annet fra offentlig
skogforvaltning,
spesielt i Nordland.

Lei av dårlig tørking?

Vi kan trelasttørking!

Sitkagran fra
Rogaland og nordover til og med
Nordland er brukt
i testene. 1.500
prøver er styrkesortert, både
visuelt og maskinelt, og de er testet

w w w. s a g . n o

• IM Kondensasjonstørker
•
•
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•

Kondensasjonstørker
Vacumtørker
Vi har både nytt og brukt tørkerutstyr
Fuktighetsmålere - flere modeller

INMARK AS
Boks 17, 3163 Borgheim Tlf: 333 82000 - 900 82004
e-post: e-post@inmark.no
Se vår hjemmeside: www.inmark.no
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Fyr med ved

Sagbladet
Erstatter du elektrisk oppvarming med vedfyring, kan
du redusere ditt årlige CO2utslipp med 25 prosent eller
mer. Satsing på bioenergi er
Norges billigste klimatiltak.
Det er noe av det mest effektive vi kan gjøre for å
redusere klimagassutslippene.
Utbygging kan igangsettes umiddelbart basert på eksisterende teknologi. Både biobrensel, biovarme,
biokraft og biodrivstoff er avgjørende bidrag til å nå målet om lavere
CO2-utslipp i framtida.
I gjennomsnitt står hver nordmann
bak utslipp av litt over 10 tonn
CO2-ekvivalenter per år. Erstatter
du elektrisk oppvarming med bruk
av ett favn med ved, kan du redusere du din andel av CO2-utslippene med nesten 2,5 tonn. Da for-

utsetter vi at treet som brennes
erstatter elektrisitet som kommer
fra kullbasert el. produksjon i utlandet. Den som fyrer med olje har
også mye å bidra med på klimaregnskapet. Dersom trepellets
erstatter olje, sparer du atomsfæren
for 500 kg CO2-ekvivalenter for
hver kubikk som nyttes.

til rette for at 30 GWh varmeenergi
kan realiseres som en følge av
prosjektet.
Fra: www.plant-tre.no

Bioenergi er enkelt sagt: energi fra
plantene. Vedfyring og bålbrenning
er de tradisjonelle måtene å utnytte bioenergi på. Moderne utnyttelse av bioenergi er imidlertid
mye mer - og renere. For eksempel
biopellets, biogass og biodrivstoff
til kjøretøy. Bioenergi avgir CO2
ved forbrenning, men fordi planter
gjennom fotosyntese tar opp like
med CO2 som de avgir ved forbrenning, regnes bioenergi som
nøytralt i klimasammenheng. Prosjektet “Bioenergi i Nord-Trøndelag”
er igangsatt for å øke bruken av
bioenergi i fylket. Målet er å legge

VI HAR FOR SALG FØLGENDE BRUKTUTSTYR:
• Avlegger etter høvel med kappbenker
• Kjeder med og uten medbringere
• Diverse tverrtransportører
• Inn/utmating tørrkløve
• Endefresapparater
• Kapptransportører
• Reimtransportører
• Endefreseverktøy
• Skaketransportør
• Komplett høvleri
• Høvelinnmatere
• Rulleskinner
m. m.

Alt bruktutstyr skal bort!
Kontakt Dag eller Steinar på telefon: 33165574/33165576
steinar@john-flessum.no
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Bransjenytt
Industriell overflatebehandling av kledning
Ny rapport nr 71 fra Treteknisk.
Produksjon av industrielt overflatebehandlede kledning har de siste
årene øket kraftig. Dette er et område hvor bruk av vanntynnbare
grunningssystemer og toppstrøk er
helt dominerende.
Vanntynnbare systemer kan være
litt mindre ”robuste i bruk” enn
tradisjonelle oljemalinger. Faktorer
som fuktighet og temperatur både
i kledningen og omgivelsen samt
tørkebetingelser kan ha betydning
for kvalitet og holdbarhet. Ved å
overflatebehandle kledningsbordene
på fabrikk kan man i stor grad
kontrollere disse og også andre
betingelser og dermed oppnå god
og jevn kvalitet.
Målet med denne rapporten har
vært å lage et dokument som gir
retningslinjer for hvordan produksjonsprosessen - fra bordene er
sortert og kommer inn på lager til
de er ferdig overflatebehandlet og
ligger på lager hos kunde - bør utføres og kvalitetssikres.
Slik denne prosessen foregår i dag
så leveres kledningsbordene som
regel med ett strøk grunning, eller
med grunning og ett toppstrøk.
For å oppnå et pent utseende og
lang levetid er det meget viktig at
første vedlikehold gjøres innenfor
det tidsintervall leverandøren anbefaler.
Kvaliteten på de vanntynnbare
malingsproduktene som brukes ved
fabrikkbehandling er tidligere testet.
Resultatene av disse testene er å
finne i rapport nr. 62 fra Norsk
Treteknisk Institutt, som konkluderer med at de vanntynnbare overflatebehandlingssystemene hadde
bedre utendørs holdbarhet og lengre
vedlikeholdsintervallene enn tradisjonelle oljemalinger.
Deltagere i prosjektet har vært ledende produsenter av overflatebehandlet kledning.

Innovasjon Norge har sammen med
prosjektdeltagerne bidratt økonomisk.
Kontakt:
Bjørn Jacobsen, tlf 22 96 56 67 –
48 19 97 17
bjorn.jacobsen@treteknisk.no

Hva med lønnsomheten for skogeieren?
Regjeringens nye bioenergistrategi krever endringer i
rammebetingelser og markedsmuligheter. Mer biomasse fra
skog er en forutsetning. Men
manglende lønnsomhet for
skogeier begrenser uttaket.
Regjeringen la i starten av april
fram en ny bioenergistrategi for
Norge. Den bygger på ambisjonene
i klimameldingen hvor ambisjonene
er en økning i bioenergiproduksjonen med 14 TWh innen 2020.
Dette er nesten en dobling av
dagens bioenergibruk, og vil kreve
vesentlige endringer i rammebetingelser og markedsposisjon for
bioenergi. Økt biomasse fra skog
er den sentrale forutsetningen for
at målene skal oppnås. De viktigste
tiltakene i bioenergistrategien er:
• Påbud om vannbåren varme i
offentlige bygg over 500 m2.
• Fjerning av ordningen med påbud
om redusert nettleie ved utkoblbart forbruk av el-kraft .
• Ny støtteordning for fjernvarmeinfrastruktur - etablert 1. februar.
• Ny støtteordning for lokale varmesentraler.
• Støtte til husholdningene som
legger om til pelletsovner via Enova.
• Forbud mot installering av oljekjeler i nye bygg og å erstatte
gamle oljekjeler med nye.
• Etablering av et bioenergiforum
ledet av olje- og energiministeren.

bredere, understreker Norges
Skogeierforbund.
Strategien inneholder ingen nye
direkte virkemidler knyttet til å øke
lønnsomheten i bioenergileveranser.
Ambisjonene om 14 TWh er positive, men Skogeierforbundet presiserer at leveranser fra skogen er
avhengig av lønnsomhet for skogeier. Utvikling av bioenergi som et
betydelig sortiment på linje med
sagtømmer og massevirke krever
både at det er et marked for å
levere, og at det gir inntekter til
skogeier og varmeprodusentene.
Dessverre mangler det foreløpig
tiltak som bedrer lønnsomheten i
bioenergiproduksjon, men Skogeierforbundet har forventninger til
at Regjeringen kommer sterkere
tilbake på dette område i kommende statsbudsjett.
Skogeierforbundet er fornøyd med
de varslede tiltak med lover og
forskrifter som vil bedre markedssiden. Det er tiltak som over tid vil
gi et større marked for bioenergi
bl.a pellets. Disse indirekte tiltakene
har den fordel at de som regel er
mer permanente og gir dermed
større forutsigelighet. Bruk av tilskudd og avgifter blir litt “av og
på” og kan være problematisk å
forholde seg til.
Bioenergistrategien har gode intensjoner. Den er imidlertid preget av
at mange av de foreslåtte tiltakene
skal vurderes og eventuelt iverksettes senere. Slik strategien nå
foreligger, er den nok ikke tilstrekkelig til at det vil utløse de store
mengder biomasse fra skogbruket.
Fortsatt vil manglende lønnsomhet
for skogeier være den største
begrensningen.
Om strategien på regjeringens
hjemmeside www.regjeringen.no
(skog.no) 02.04.08.

Skal bioenergi fra skogen kunne
bidra med 14 TWh energi er det
avgjørende at lønnsomheten bedres
og at markedet for bioenergi gjøres

w w w. s a g . n o
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Kutterspon
3 millioner planter
opp i røyk
Under en brann på Biri Planteskole natt til 24. april ble rundt
3 millioner skogplanter flammenes rov. - Det betyr krise for
vårplantinga, sier daglig leder
ved planteskolen, Svein Kristiansen, til NRK Hedmark og
Oppland.
Kristiansen sier at brannen i natt
er en tragedie for planteskolen.
Han tror verdier for flere ti-talls
millioner er gått tapt under brannen.
To store bygninger med produksjonsteknisk utstyr er også gått tapt
i tillegg til plantelageret.
- Vi hadde ikke fått begynt å levere
ut planter til vårplantinga ennå, så
alt dette er gått tapt i brannen. Alt
som er igjen er 1 million planter som
kan plantes i sommer, sier Kristiansen
til NRK. Han sier at det er mulig å
starte opp igjen med arbeidet på
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planteskolen ganske fort, siden
plantene som skal ut til høsten er
reddet.
(skog.no) 24.04.08.

Risiko for stormskader i skog
Storm er den mest omfattende
skadeårsak på skog i vår del av
verden, går det frem av en
rapport fra Skog og landskap.
Det er beregnet at stormskader
har utgjort 53 prosent av alle
skogskader i Europa de siste 50
årene. De økonomiske konsekvensene er også betydelige tenk bare på stormen “Gudrun”
som raste over Sør-Sverige i
2005.

skogbehandlingen i denne sammenheng.
Resultatene som rapporten omhandler, viser at stormfastheten i
dagens skog i Sørøst-Norge er svært
variabel. Det vi opplever som sterke
stormer har vindhastigheter som
overskrider stormfastheten for omkring 5 prosent av kubikkmassen.
Moderate økninger i vindhastighet,
noe som ikke er utenkelig med de
klimaendringene vi er vitne til, kan
gi store økninger i volumet av vindfelt virke. Skogbehandlingen kan
ha stor betydning i denne sammenheng.
Rapporten oppsummerer hva vi i
dag vet om stormskader og skog,
og hva som bør være hovedfokus
for videre forskning innen temaet.
(Skog.no) 10.04.08.

Skog og landskap er nå ute med en
rapport om risikoen for stormskader
i norske skoger og betydningen av
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Bygdesagenes leverandørguide

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

Stridsberg Norge AS, Stensrudveien 3,
2335 Stange
Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00 Fax: 62 58 25 59
Mob.: 907 38 655
www.teroteknisk.no

TeroTeknisk Service as

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

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

2607 Vingrom
Tlf.: 61 26 74 85 Fax: 61 26 23 58
e-post: arne-even@owren.no
nettadresse: www.owren.no

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

www.inmark.no

- En stokklengde
foran

Kjøsnes Maskin
Arn Olav Kjøsnes
7580 Selbu
Tlf.: 915 97 357
Fax:73 81 60 49

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H.Svendsen
Reistad-Sentret
3425 REISTAD
Tlf.:95 23 74 60
Fax: 32 84 23 31

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