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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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Frå redaktørkrakken

I førjulstida blir mange av oss
minnet om verdien av å komme
sammen, for prat, måltider og tid
med andre. Juledagene kommer
som et høydepunkt for dette, der
samvær med familie står ekstra
sentralt.
Denne vinteren ligger det
også godt til rette for å delta i
samlinger med faglig innhold, i
regi av Norsk Bygdesagforening.
Etter et par år med færre kurs enn
tidligere, er det nylig holdt et kurs
i sortering av konstruksjonsvirke,
med bra deltakelse. Utbyttet av å
ta et kurs varierer selvsagt mellom
deltakerne. Men for bransjekurs
med godt voksne deltakere er det
ofte at drøftinger og vurderinger
sammen med andre teller like
mye som kursteori og materiell.
Administrasjonen har i en periode
ikke kunnet prioritere arbeid
med å foreslå kurstema og steder.
Dermed er en avhengig av å få
innspill lokalt til dette. Og det bør

ligge an til flere gode kurs om
interessen er til stede.
Det er å håpe at det melder
seg nok deltakere til utferden
hos Stangeskovene AS i
februar. Her er det lagt opp
til en brei gjennomgang av
selskapet og besøk på flere av
produksjonsstedene. Listhøvleri og
sagbruk med småtømmerlinje er
to av postene vi skal innom. Med
ei ramme som en slik fagutferd
gir, bør det være gode muligheter
for å snappe opp detaljer til nytte
i egen produksjon for mange
bygdesager. Minst like viktig
er et underliggende ønske fra
Stangeskovene om å se nærmere
på, og gjerne utvikle et videre
samarbeid. Slik administrasjonen
i bygdesagforeningen ser det, er
dette interessant. Se gjerne mer
på programmet i Sagbladet nr. 4.
Fagturen i Stangeskovenes
grensetrakter mot Sverige skjer
på den tida bygdesagforeningen

vanligvis har holdt årsmøte. I 2015
vil årsmøtet i stedet bli holdt i
første del av mars. Det er for å få
et årsmøte der Lofoten er på sitt
beste med lys og vinterstemninger.
Litt gjenstår enda på detaljer i
programmet. Men flere faglige
punkter har vært fastlagt siden
i høst, og kjenner vi de lokale
kreftene rett blir dette et årsmøte
for godt faglig og sosialt innhold,
og fine opplevelser av sted og
reise.
Å sette av tid til julas sosiale
gleder går av seg selv, om enn det
blir hektisk i forkant. Å sette av
tid til nye faglige oppdateringer
med sosial merverdi, kan kreve litt
mer planlegging. Sagbladet håper
at mange ser verdien av å bli med
på gode arrangementer i det nye
året, og ønsker alle lesere ei riktig
god jul!
Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!
Vi skriver 8. desember og det er
snart jul. Juletrærne som skal
være med å pynte opp byen
Harstad og museet på Trondenes
er allerede levert.
Her på Sæteråsen Sag
A/S er det full fokus på
varmebehandling av tre. Varm
i Nord er navnet på firmaet
som skal varmebehandle tre
for Sæteråsen Sag, og det er
kommet nye eiere inn i selskapet
Varm i Nord.
Når jeg nevner det, så er
det for meg et lite paradoks
at lille Sæteråsen Sag med
omsetning på vel 3 millioner
eier et firma sammen med
PEAB, som er Nordens 3. største
entreprenørfirma med omsetning
på vel 44 milliarder. PEAB har
kjøpt det” lille” Harstad- firmaet

Nilsen Haukland A/S som hadde
bare 180 millioner i omsetning,
og som igjen var deleier av Varm
i Nord.
Selskapet var for lite når
dem skulle kjempe om store
kontrakter, så verden er ikke stor
lenger.
Sagbladet ved Per Øyvind har
kjørt artikkelserien ”Bli en bedre
trebedrift».
Det har vært rene skolen spør
dere meg. Om en allerede gjør
ting slik det står i serien, så kan
det uansett være en bekreftelse
på at en gjør ting rett.
Jeg synes den serien har vært
veldig lærerik. Får håpe han
finner et nytt emne når denne
snart er ferdig.
Norsk Bygdesagforening er på
tur inn i en ny fase, tror jeg.

www.sag.no

Etter 26 år skal vi prøve å
finne ut hvem vi er og hvor vi
vil. Til dette har vi fått midler
fra Innovasjon Norge. I den
anledning skal vi også å se på
dagens medlemskontingent og
eventuelt differensiering av
kontingenten eller om andre
justeringer er aktuelle.
Kanskje det bør differensieres
etter omsetning eller andre
kriterier, som gjør at vi kan få inn
mer kontingent fra de som har
størst nytte av foreningen.
Vi får prøve å være flink å
informere medlemmene slik at vi
kan få en fruktbar diskusjon på
årsmøtet i Lofoten i mars.
God jul til dere alle.
Hilsen Arild
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Sortering for
konstruksjon

Kurs i sortering av
konstruksjonsvirke ble holdt på
Løten bygdesag de første dagene
i desember. Leif Grøndahl var
kursholder på hjemmebane.
Kurset gikk over 2 dager med en
teoridag og en praksisdag. Det
var 13 deltakere på kurset som
ble gjort kjent med fiberhelling,
kvistgrupper, tennar og annet som
virker inn på styrken i trelast.
Som for andre kurs, har
tilbudet stort sett gått ut til
bygdesagmedlemmer. Det var
likevel med fire ansatte fra
Moelvens avdelinger på dette
kurset. Selv om store sagbruk
sorterer maskinelt, har en tydeligvis
en viss bruk for manuelle metoder.
Bygdesagforeningen har allerede
fått gode tilbakemeldinger fra de
som deltok.

PRAKSIS: Er dette sorteringsklasse T 2 eller
T3? (Foto: Sven Pettersen)

Bygg og Bevar-prisen
til Stokk & Stein

Bygg og Bevar-prisen 2014 ble
nylig tildelt Stokk & Stein AS.
Bygg og Bevar-prisen er på 50 000

erandør av
skiner !

SORTERING: Tolv deltakere var med på kurset i sortering nylig (Foto: Ivar Grøndahl).

kroner. Sammen med pengene
følger også mye heder og gode
ord, både om bedriftens innsats
for tradisjonshåndverket og
for bygningsarven. Siden 1997
har årets prisvinner utført 80
restaureringsprosjekter og oppført
100 hus.
Stokk & Stein har kontoret sitt i
Lom kommune i Oppland, selv om
oppdragene har tatt dem lange
avstander. Sverre Sørumgård og
Edvin Espelund var lærere ved Lom
Videregående i tømrerfag. I 1997
startet de bedriften sammen.
Juryens begrunnelse: Stokk
& Stein har tatt vare på og
formidlet tradisjonelt håndverk
av høy kvalitet i en årrekke.
Bedriften er genuint interessert
og engasjert i å ta vare på gamle
bygg og håndverkstradisjoner.
Deres løsninger velges i samsvar
med bygningens stil, alder,
konstruksjon, materialbruk og

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner
! sagbruksmaskiner!
Ledende
leverandør av

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

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

av

lokale egenart. Stokk & Stein
er flotte ambassadører for det
praktiske kulturminnevernet og for
tømrerfaget!
Juryens medlemmer: Sjur
Mehlum, Riksantikvaren, Jørgen
Leegaard, Byggenæringens
Landsforening og Kari-Marte
Frøyset, redaktør i magasinet
Norske Hjem.
Kilde: Bygg og Bevar

Utferd Stangeskovene
2015

Program for fagturen til den
allsidige skog- og trebedriften
Stangeskovene AS stod på trykk i
Sagbladet nr 4. Turen går i dagene
5. og 6. februar.
Norsk Bygdesagforening er glad
for samarbeidet og interessen som
er vist fra Stangeskovene for få til et
godt program. De av medlemmene
som deltok på årsmøtet sist
vinter husker avdelingsleder
Sverre Kværner som en engasjert
Ledende
leverandør
av
foredragsholder,
med
tro på at
bygdesagene
har produkter som!
sagbruksmaskiner
det er interesse for.
Ta kontakt på epost norbygd@
online.no eller telefon 918 86
113 om du trenger program eller
vil melde deg på. Siste frist for
påmelding er 26.januar.

Forum for norske bygdesager
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Årsmøte i Lofoten

NATTELY: Statles Rorbuer AS i Mortsund blir overnattingsted for deltakere på årsmøte og fagutferd. Hit kommer du
med hurtigruta via Stamsund. Se mer om stedet på www.statles.no (Foto: States Rorbuer AS).

Noe av planleggingen foran årsmøtet i
Lofoten neste år gjenstår. Men mye av
programmet er på plass, og kan presenteres
i dette Sagbladet.

Endelig program vil bli klart til Sagbladet nr. 1 2015,
som vi planlegger utgitt i god tid før årsmøtet.
Programmet vil også bli sendt på epost/brevpost og
oppdatert på hjemmesida.
Så langt er programmet i korte trekk:
Torsdag 5. mars
Samling i Bodø for å ta Hurtigruta siste biten til
Lofoten. Det går fly til Bodø fra Kirkenes, Harstad,
Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand
og Oslo denne dagen, slik at alle er på plass til
avgang med Hurtigruta. Prisene på fly til Bodø
varierer fra 900 - 2.200 kr.
Hurtigruta reiser fra Bodø kl. 15.00 og kommer til
Stamsund kl. 18.35. Pris for denne strekninga er kr.
380,- pr. person.
Avhengig av hvor mange deltakere vi er, blir det
bil/taxi/buss til Statles Rorbusenter A/S, Mortsund,
der vi overnatter. Turen tar om lag 35 min. Kl. 20.00
Middag på Statles.
Alternativet for de som ikke reiser via Bodø, men
møter direkte i Lofoten, er fly til Evenes og buss

Foredrag for
bygningsvern

Johan Skammelsrud, leder av
Østfold Bygdesagforening, hadde
25. oktober foredrag for eiere av
eldre bygninger og håndverkere
i Fortidsminneforeningen, avd.

derfra til Mortsund i Lofoten, eller leiebil. Avstanden
er 24 mil, og busskorrespondansen er dårlig og tar
5-6 timer. Leiebil er da mer aktuelt om en kan reise
flere samlet. Vi anbefaler derfor å samles i Bodø.
Fredag 6. mars
Vi vurderer å legge årsmøtet til fredag formiddag.
I så fall regner vi med å bli ferdig med årsmøtet
til lunsj, og har dermed fredag ettermiddag til
disposisjon for foredrag med aktuelle tema.
Lørdag 7. mars.
Bedriftsbesøk/opplevelser hele dagen. Båtbyggeri,
Lofotr/ Vikingmuseet med trebruk i bygningene,
Lofotprodukter (suksessrik fiskebedrift).
Være med når Lofotfiskerne kommer inn med fangst.
«Vikingmiddag» i gildehallen, i Høvdinghuset på
Vikingmuseet.
Søndag 8. mars
Avreise fra Statles med buss. Bedriftsbesøk i Harstad,
Sæteråsen Sag, nytt varmebehandlingsanlegg.
Videre med buss til Evenes for de som skal med fly.
Fly sørover kl. 17.55 fra kr. 750,-. Fly nordover kl.
14.20 fra kr. 2250,-.
I og med at vi rekker å gi ut ett medlemsblad til
før årsmøtet, og vi ikke har fått spikra programmet
helt, må dere regne med endringer, men dette er
skissen vi arbeider etter.

Østfold. Seminaret fant sted på
Klokkergården i Eidsberg.
Arrangementet var en
inspirasjonsdag der interesserte
kunne få faglig innspill, knytte
tok Johan Skammelsrud for seg
materialkvalitet og foreningens

www.sag.no

arbeid. Andre temaer var
linoljemaling, tilskuddssøknader og
bevaring og vedlikehold av tegltak.
kontakter og hjelp til å ta vare på
gamle hus på best mulig måte.
Fra Bygdesagforeningen i Østfold
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Allsidig sag med vasskraft

Støa Lysverk og Grendesag
er restaurert og satt i stand
av Sven Pettersen i Trysil.
De eldste delene av saga
er fra 1700-tallet. Saga
er i begrenset drift, men
kan levere det meste fra
bunnsviller til takspon.
Tekst og foto: Sven Pettersen
Jeg er opptatt av gammel
saghistorie og antydet at
Sagbladet burde ha en «kulturog historieside». Resultatet ble
at jeg fikk ballen tilbake, og ble
oppfordret til å skrive en sak om
ei vassag jeg har restaurert i Støa i
østre Trysil, og som er i full drift.
Historien om vanndrevne sager er
svært spennende og betydningsfull
i Norge, fordi landet alltid har hatt
flott og variert skog, og naturgitte
lokale fossefall som lett kunne
utnyttes av driftige og iderike
personer.
Sagstilling var forløpere til dagens
sagbruk. Stokkene ble lagt opp på
en horisontal bukk med en mann
under og en oppe, som dro en
stokksag opp og ned og fikk laget
bord. Dette var et stort framskritt
fra den eldre metoden med å
margkile stokken. Var man heldig
og dyktig kunne det bli to spilete
planker som måtte bearbeides med
flat-tekser/tverrøkser alt etter hva
bordene skulle brukes til.

Spart slit med vann

Drømmen om å slippe slit og enormt
tidsforbruk kom på 1500-tallet,
da vasshjulet med en veivaksel
kunne drive sagbladet med opp- og
nedbevegelser. Ideen kom nok fra
Europa med økende trelasthandel
og arbeidsvandring via Danmark
og Sverige. I følge Wikipedia, var
den første norske dokumenterte
rammesaga/oppgangssaga (ei
grindsag), satt opp i Bohuslän ca år.
1400.
Vannkrafta ble i starten overført
mekanisk til veiv- og knastaksling fra
et såkalt «strømhjul», dvs. skovelhjul
som utnyttet strømmen i vannet som
fløt forbi. Møller ol. ble drevet slik
allerede 500 år f. Kr.
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I VINTERDVALE: Vann og frost lager stemning og vinterlig stillstand på Støa
Lysverk og Grendesag.

Høy virkningsgrad

Med tida ble vannhjulet utviklet
med økende virkningsgrad, bla.
med brystfallshjul og overfallshjul,
bestående av beholdere/nuer
som ble fylt fra ei vannrenne på
toppen. Tyngden av vannet fulgte
hjulet, for så renne ut når nuene
var i nedre sirkel, og skapte en
radiell energi. Overfallshjulet
kan ved maksimal teknisk riktig
utforming ha en virkningsgrad
på 90 %, selv ved lavt fall og
lav vannføring. Selv i dag er det
få superturbiner som overgår
denne virkningsgraden. Derfor
var overfallshjulet suverent ved
oppgangssagene helt til 1870-tallet
da underfallshjulet og ulike
turbintyper med høyere turtall,
gradvis overtok. Krav til større
industriell produksjon og gradvis
overgang til elektrisitet, presset
også vannhjulet ut av markedet,
men det holdt stand til 1950-tallet.
Kvernkallen er også en viktig
variant av vannhjulet. Her sitter
vannhjulet på en loddrett aksel, og
drives av en vannstråle fra passe
fallhøyde. Kverna, for maling av
korn, stod gjerne først, sammen
med ei eller flere vassager i
samme stryk eller foss, ved at det

ble bygget regulerbar dam med
tilføringsrenner eller rør.

Ny teknikk, stål og smøring

Sirkelsaga kom ca. 1870 som
følge av at jernvalseverk kunne
lage tynnplater. Sammen med
nye legeringer, herding og
messinglagre ga det mulighet til
økt hastighet. Dessuten overtok
filer for bryner, og smøreoljer for
metall erstattet fisk- og dyreolje/
tjære.
Støa Lysverk og Grendesag har
sin historie fra ca. 1750. Da ble det
bygget en kvern og en liten dam
i Närån, like ved svenskegrensa.
Ca. 1760 ble det bygget til en
gårdssag som oppgangssag, og
i 1855 bygget Støa kanal (8 km
fløtningskanal) «Bolagssag» der,
og ny, større dam.
I 1923 ble det bygget
kraftstasjon på 7,5 kWh som
hadde 50 abonnenter på norsk
og svensk side, det vil si 150 W pr.
husstand! I tillegg var det det en
vanndrevet slipestein i fossen som
alle i grenda kunne bruke. Også
en takstikkhøvel (spon/pärthøvel)
drevet av vannkrafta var i drift
i til 1950-tallet. Drifta tok slutt
da «gammelkara» døde, og hele
anlegget råtnet sakte ned.

Forum for norske bygdesager
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Gjenskapt for aktiv drift

Etter år med entusiastisk
restaurering, er nå alt funksjonelt
og i bruk. Effekten er 1000 l/s
(12 000 l/s i flom) med fallhøyde
3 m. Sirkelsaga drives av
underfallshjulet fra det gamle
kraftverket via en mellomaksling,
slik at spindelhastigheten er ca.
1000 o/min og rundt 20 Hk. For å
få godt grep, bruker jeg sirup og
sagspon på balatareimer.
Spindelen er original fra
ca. 1880, med blylagre og
doble klinger. Jeg bruker den
ene klingen til drift av andre
maskiner, tredreiebenk, kappsag,
taksponhøvel og avretter/kutter.
Jeg har også båndsag til spesielle
arbeider som tømmerrustninger,
skjekre ol.
For innrulling av tømmer
har jeg en vanndrevet vinsj
fra mellomakselen, som letter
dette arbeidet. Sagbenken har
håndsveivet brett på treruller. En
kuriositet er at benken fra 1880
er bygget på den opprinnelige
ramma fra oppgangssaga fra 1760.
Også deler av saghuset er bevart
fra denne tida.

Håndmating

Stillskiva er av tre, med to ruller
som gjør den stabil og lett å
stille. Det kan skjæres både i
tommer og millimeter, og kopier
til rehabiliteringsmaterialer.
Skjærelengden er fra 0,2 inntil 10

TRESVARV: Dreiebenk og høvel for takspon er noe av det gamle utstyret som er
gjenskapt av Sven Pettersen.

m. Maks diameter på stokken er 55
cm. Det er justerbare bladstyringer
både framme og bak.
Håndmatingen kan være
tungvinn, men har sin fordel ved at
en hører og kjenner både stokkens
egenskaper og sagas lyder, og kan
bråstoppe ved den minste lyd av
«spiksaging». Jeg har hittil ikke
kassert et eneste blad!
Er man to, sagmester og
bakmann, og samarbeider bra, er
det utrolig kapasitet på vannsaga.
Når det går godt, er stablerjobben
den mest krevende.

Stuking

Bladene filer, vikker og strammer

jeg sjøl. Stramminga forgår med
rettholt på en liten spesialambolt
festet til selve sagbenken.
«Foging» ble ofte brukt på
sirkelsagene for å sentrere bladet
og foreta en svak stuking av
tennene. Jeg gjør dette med et
jernspett. Spettet legges med
flatsida på tvers av benken mot
tennene på sagbladet, som går i
normal saghastighet. Her må man
være ytterst forsiktig og bare så
vidt ”tøtsje” tennene. Spettets
tyngde virker stabiliserende, og
dersom sagbladet har kast, er
usentrert, vil dette foges som det
heter på lokal sagbruksdialekt, til
nøyaktig samme sirkelhøyde. En
kan også bruke harde bryner, men
da har sidene på tennene lett for å
få avrunding. Bladet vil da ”klype”
etter en stund. Metoden med spett
eller liknende stuker tindene en
aning. Bladet beholder massen
lengre, og får lenger levetid.
(Redaktørens kommentar:
Framgangsmåter er beskrevet
etter artikkelforfatterens
kilder og erfaringer. Norsk
Bygdesagforening og redaksjonen
tar ikke ansvar for hvordan lesere
gjør nytte av stoffet.)

Skigard fra sag

Sagflisa går på et lite transportbånd drevet fra akselen på
SAGLINJE: Grov furustokk klar for skur. Sager med trebenker som er i drift har etter vannhjulet og direkte i plastsekker.
hvert blitt sjeldne.
Den går til biodasser, husdyrstrø,

www.sag.no
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Sagbladet
isolasjon og dreneringsfilter. I
forbindelse med «Grensetrimmen»
blir sagflis brukt til målstreker og
retningspiler, som på fotballbaner i
gode gamle dager!
Jeg driver saga kun som
museumog «hobbyøkobruk», der
folk kommer med enkeltstokker
fra hogst rundt hytter, hus, elledninger, utmark ol. Mange
synes det er kjært å ha materialer
eller møbler fra kjempetreet
som oldeforeldrene en gang
plantet. Ekstra morsomt er det når
oldebarnet får sveive stokken sjøl
og se sine egne «slekts-planker».
Jeg har drevet en del
produktutvikling og bl.a. skåret
«gardskier», dvs. skier til skigard.
Rundt 1870, da sirkelsaga kom,
var det stor produksjon av
gjerdefang. Faktisk ble det «krig»
mellom de som kløyv for hånd og
masseproduserende grendesager,
som i følge svenske kilder tok
jobben fra drenger og husmenn.
Virke til stolpene i skigarden
kantes og spisskjæres av passende
bakhun (3 tom), slik at absolutt
alt på stokken utnyttes. Stolpene
ytebrennes i rotdelen.

Treutnyttelse

Etter at mest mulig hun er utnyttet
til stolper for skigard, blir det
noen tynne kantspiler igjen. Disse
kappes til strø for stabling, og
resten blir populær baksteved (til
pannring/takkeovn) i passende
bunter.
Gammel barkfri bakhun kantes
og er svært gjev til gapahuker o.l.,
da ytene ligner på gammel sølvgrå
tømmervegg. Mye går også til
gjerder.
Noe bakhun kappes til vårog høstved på kappsag med
selvlaget elevator rett i paller. Ved
å koble en aksling til hovedsaga,
drives også kappverket med
vannkrafta. I stedet for kostbare
og miljøproblematiske storsekker,
lager jeg gjenbruk av gamle og
farlige nettinggjerder i utmarka,
og bruker disse som netting rundt
pallen.
Ellers går noe til bardisker,
treskjæring, vannrenner,
bordgangstak, benker, bord,
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GARDSKIER: Skigardsvirke kan også sages. I sin tid ble det konkurranse mellom
hoggere av skigardsvirke og sager som begynte å skjære gjerdevirke.

nye bånnsviller (rehabilitering av
bygninger) og klopper til tur- og
sykkelstier. Jeg skjærer også gamle
el/telestolper til rehabilitering av
låvebruer ol.
Ja, sånn kan det gå; når «nygamle» vassaga fortsatt går!

Kilder:
Trysilboka
Teknik-historia, av Staffan
Hansson.
Gärsgår’n, av Sten Haglander.
Tekking og kledning med emner frå
skog og mark, av Jon Bojer Godal.

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

Forum for norske bygdesager

Annonser

www.sag.no

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

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”

www.sag.no
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Sagbladet Bygger canadisk tømmerrammehus
Franske Neil Gouallo
bygger et utradisjonelt
hus på Vestvågøy i
Lofoten. Det er et canadisk
tømmerrammehus.
Tekst og foto: Trygve S. Brenna
I denne konstruksjonen er et
rammeverk av grov plank hugget
sammen med tappinger, og låst
med treplugger. Isolasjonene blir
liggende utenfor tømmerrammen,
slik at man vil se og føle den kraftige
tømmerrammen inne i huset.
Neil er en ung mann, først i
trettiårene som har en solid
utdannelse i elektrofag, tilsvarende
norsk sivilingeniør. Han har hatt
sommerjobb i Norge, arbeidet på
Airbuss flyfabrikk med motorstyring,
jobbet på Scancell i Narvik inntil
nedleggelse. Så følte han at tiden
var moden for å virkeliggjøre sin
lyst til å skape noe av tre, og dro til
Canada for å lære tømring. Da kom
tanken om å bygge seg hus av grovt
tømmer, og det skulle stå i Lofoten.

Nøye dokumentasjon

Sommeren 2013 kom tømmeret på
plass fra Sæteråsen Sag AS. Han
brukte sommeren på å ”hugge
sammen” konstruksjonene, grave

HÅNDVERK: Neil Gouallo forbereder lafting ved å barke stokkene med vanlig
barkespade. I andre deler av husprosjektet utnytter han pc-verktøy for å tegne ut
tredimensjonale sammenføyninger.

og støpe fundament. Så pakket
han hele greia inn i presenning for
å sette opp byggverket nå i 2014.
Det hører med at hele prosjektet
er tegnet og dokumentert i en
detaljrik beskrivelse på PC. Alle

mål og sammenføyninger kan
skrives ut for å lage maler til
hver enkelt detalj. På den måten
effektiviserer han arbeidet, og
oppnår meget stor presisjon.
Alt er dessuten styrkeberegnet

Skjelter

Skjelter er stående
veggfyllinger gjerne av
halvkløyvinger, og av og
til runde stokker, satt fast
med tapper i over- og
underliggende tømmer.
Skjeltrene er ikke med på å
bære vekt eller stabilisere
bygningen. Tilsvarer skjaldtile
i sør-norsk laftetradisjon, som
er hogde fjøler. For NordNorge og kystområdene
fra Sunnmøre er bruken av
halvkløyvinger, også som
fylling i lafta vegger, typisk.
Mye brukt i hus på brygger, og
med stor variasjon i detaljer.
Kilde: Beresystem i eldre
norske hus, Jon Bojer Godal
mfl., Tapir forlag 2009.
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TRINNVIS: Sommeren 2013 ble tømmerdelene hogd sammen, deretter pakket vekk
og reist i 2014.

Forum for norske bygdesager

Sagbladet
for å kunne godkjennes av
bygningsmyndigheter.
Huset skal ha vannbåren varme,
og solseller på taket til strøm og
oppvarming, noe som er Neil sitt
spesialområde. Tomta ligger på en
høyde med flott utsikt over vakre
Steinfjorden, og han gleder seg til
å få foreldrene på besøk når huset
er ferdig

Canadisk rundtømmer og
norske tradisjoner

Neil tok egentlig opplæring i
lafting av rundtømmer. Han bruker
motorsag og tradisjonelt canadisk
lafteverktøy. Her har vi trodd at
motorsag var til å felle og kviste
trær med, og ser at vi har noe
å strekke oss etter. Store deler
av eget hus vil han bygge med
granvirke fra Gjerstad sag, som
han også gjør noe laftearbeid for.
Utpå våren 2015 drar han tilbake
til Canada for å fortsette sin
utdannelse.
For å finansiere bygget
uten lån, jobber han med andre
oppdrag. I sommer har han

PRESIST: Godt trehåndverk preger alle sammenføyninger i reisverket.

gjennomført rekonstruksjon av
en brygge som stavlinebygg med
skjeltervegger og sperrebårne
takåser. Den skal monteres opp
våren 2015, forhåpentligvis før

han drar til Canada. I skrivende
stund forbereder han lafting av
et rundtømmerprosjekt som skal
settes opp av lokal fjellfuru med
mye kvist og krok.

Forsikringen
tilpasses dine behov
og ditt sagbruk
Medlemmer av
bygdesagforeningen får
10 % rabatt på
sagbruksforsikring

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

www.sag.no
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Sagbladet Bli en bedre trebedrift - Del 4
Hvordan oppnå
lønnsomhet?

Kunsten å sette riktig pris
er noe av grunnlaget for
lønnsomhet. Men også
investeringene i maskiner
og utnyttelsen av trelast
virker klart inn. Her får
du både generelle råd og
artikkelforfatterens egne
eksempler på grep som har
løftet økonomien i egen
bedrift.
Tekst og foto: Stefan Nordmark
Redigert og oversatt av
Per Øyvind Berg
I teorien er det enkelt å få
lønnsomhet. Det er bare å sette
prisen høyere en hva det koster
å produsere varen. I praksis er
de vanskeligere. Først og fremst
handler det om å ha kontroll over
sin egen bedrift.
• Hvor mye må jeg tjene bare for å
for dekke mine faste kostnader?
• Hva koster det å tilvirke ulike
produkter?
• Hvor er den største muligheten til
å kutte kostnader ved tilvirkning?
• Hva er kundene interesserte i, og
hva er de villige til å betale?
• På hvilke markeder kan du selge
med best fortjeneste?

Timekostnadskalkyle:
Lønn
Sosiale kostnader
Pensjonsforsikring
Bedriftsforsikring
Administrasjon
Eiendom, lokaler,
oppvarming
Forbruksmaterialer
Maskinvedlikehold
Avskrivninger
Markedsføring
Sum

240 000 kr
75 000 kr
24 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
40 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
434 000 kr

Om vi så går ut fra at
bedriftseieren kan fakturere
1500 timer på et år, så kreves det
en inntekt på ca 290 kr per time
(434 000 delt på 1500) bare for å
dekke de faste kostnadene.
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NOE ANNET: For mange småsageiere splitter stokken til standarddimensjoner,
uten å regne på lønnsomheten. Den kan i stedet ligge i grøvre dimensjoner, med
telgjet overflate (Foto: Per Øyvind Berg).

Selvkostnad

Grunnlaget for å beregne en
tilvirkningskostnad eller timepris
er de faste kostnadene som finnes
uansett om du produserer noe eller
ikke. I eksempelet har jeg gått ut
fra en liten bedrift uten ansatte,
der eieren selv jobber heltid.
Tallene er oppgitt for årsbasis.

Tilvirkningskostnad

For produkter som selges til oppgitt
pris pr. m, m_, m_ eller til stykkpris,
er det interessant å beregne
tilvirkningskostnaden.
Bryt ned framstillingen i ulike
delmoment. Vurder hvor lang tid
hver del tar. Om tidsvurderingen
kjennes usikker, så bryt ned enda

mer. Legg sammen materialog andre kostnader som er
direkte koblet til akkurat denne
framstillingen. Følgende eksempel
viser en enkel kalkyle for saging av
ett hundre lafteplank:

Arbeid Timer Kostnad

Kalkylen viser kostnaden for å
framstille lafteplank. Det finnes
usikkerheter i kalkylen, går det for
eksempel an å selge sideborda, flis
og spon til full pris? Påslaget på 15
% er for å dekke forbruksmateriell,
slitasje og vanlig vedlikehold av
maskinene. Til tross for dette
påslaget er framstillingskostnaden
ikke samme sak som prisen ut til
kunden.

Tilvirkningskalkyle:
Utvalg av stokker
Saging av lafteplank
Kanting av bord
Sliping av blad
Flising av hun
Strølegging og dekking
Reinhold
Sum timer á 290 kr
Tømmer 35 kbikkmeter á 800 kr
Diesel 40 l á 15 kr
Bord 5 m3 á 2 000 kr
Flis og spon 5 m_
Sum
Sum med slitasjepåslag 15 %
Selvkostnad per time 100 lafteplank

Forum for norske bygdesager

2
16
4
2
2
3
1
30

tim
tim
tim
tim
tim
tim
tim
tim

8 700,- kr
28 000 kr
600 kr
-10 000 kr
-1 500 kr
25 800 kr
29 670 kr
297 kr

Sagbladet
Ta vare på produktkalkylen, og
følg den opp med nye målinger av
tidsbruk, hvor mye råvare som går
med, og hvor mye biproduktene
utgjør. På den måten kan du
forbedre kalkylene hele tida. Til
slutt kan du kanskje erstatte dem
med nøkkeltall for de vanligste
produktene, og for eksempel legge
til grunn at saging av standard
lafteplank koster 60 kr per meter.
Slike nøkkeltall vil likevel endre
seg med prisstigninger, så de bør
knyttes til årstall.

Flere tips til lønnsomhet

For å øke lønnsomheten bør du
sjekke disse punktene:
• Optimer logistikken, så materialet
flytter seg så få ganger og så
effektivt som mulig
• Lag større serier for korte ned
omstillingstid.
• Lag jigger, maler og tabeller for å
kunne stille om raskere.
• Standardiser produktene, slik at
deler av trelasta kan brukes i flere
produkter
• Velg riktig råvare for å minimere
spillet
• Sørg for at biproduktene ikke
ødelegges, og kan gi en salgsinntekt
• Sørg for at maskiner og verktøy er
i bra stand
• Hold orden på verktøy, så du
slipper å leite
• Kjøp inn tjenester om andre kan
gjøre det billigere
• Kontroller hele tiden at det som
produseres holder riktig kvalitet
• Ta vurderinger og gjør forbedringer
Gjennom å gjøre jevnlige
vurderinger av det en holder på
med, så kan en finne punkter til
forbedring.

Maskiner og kapasitet

I småskala treforedling er det
sjelden maskinenes kapasitet som er
avgjørende. Eksempelvis klarer min
listhøvel matingshastigheter på 4 til
20 meter pr. minutt. Hvordan kan
det være lønnsomt, når en moderne
industrihøvel greier 800 meter i
minuttet?
Det kommer helt an på hvilket
produkt en framstiller. For min

bedrift er en typisk listordre 75
meter av en spesialprofil. Det tar
i gjennomsnitt ca en time å poste
og prøvekjøre en ny, komplisert
profil. Å høvle 75 meter med ei fart
på 8 meter pr. minutt tar snaue 10
minutter. Med den farten rekker
jeg å vende bordet riktig vei, legge
inn, ta ut, kontrollere kvaliteten og
legge opp ei pakke. Muligheten til
å forbedre ligger derfor utenfor
selve høvlinga. Om jeg i stedet
skulle høvle kilometervis med
listverk i samme dimensjon, ville
det være lønnsomt å skaffe en ny,
raskere høvel. Men da kreves også
en innmater, en pakkestabler og
et kraftigere sponavsug. I tillegg
til raskere høvel blir det dermed
flere investeringer, som krever enda
større volumer for å bli lønnsomt.

Råvare og pris

For en tid tilbake produserte
vi golvbord med avsmaling, av
ukantede sentrumsbord. I hver
leveranse måtte vi sortere bort ca
10 - 20 % som hadde sprekker fra
margen.
Med ei enkel kalkyle slo vi fast
at svinnet ved hver leveranse, og
ekstraarbeidet som krevdes, gjorde
framstillingen ulønnsom. Ved å
kjøpe en annen råvare av bord, som
er garantert margfri, har vi redusert
svinnet til et par prosent. Det er
lønnsomt, selv om den råvaren er
15 % dyrere. Vi har også funnet en
kunde som kjøper kvistfrie limte
plater av oss. Platene framstiller vi
av det vi sorterer og kapper bort fra
golvbordene. På den måten kan vi
utnytte nesten 100 % av råvaren,
noe som øker lønnsomheten.

Pris

Til slutt er det hvilken pris som
kunden er villig til å betale som avgjør
lønnsomheten. Gjør en vurdering av
hvilken pris kunden kan akseptere.
Om er et standardprodukt som
skal ha en fast listepris, så må en
bedømme hva hele kundegruppen
oppfatter som et greit prisnivå. Prøv
å finne ut hva slags pris kundens
alternative leverandører tar, men
glem ikke å sammenlikne også
mot deres kvalitet og funksjon. Får

www.sag.no

kunden en merverdi av å kjøpe din
trelast, så kan din pris være høyere.
Det er viktig å ikke i havne
i fella der priser settes utfra
framstillingskostnad. Jeg har en
kollega som ikke har tatt det
poenget. Om han for eksempel får
tak i ett parti plank til halvparten av
vanlige innkjøpspriser, noe som kan
skje ved konkurssalg, så legger han
på 5 – 10 % i prisen ut til kunder,
selv om vanlig pris er det dobbelte.
Det resulterer i at han får mange
kjøpere, som bare er ute etter lav
pris, men skremmer bort kundene,
som tenker at produktet må ha
lav kvalitet, siden det er så billig.
(Redaktørens kommentar: Legg
merke til at artikkelforfatteren
skiller på kjøpere og kunder. I første
artikkel i Sagbladet nr 2, definerte
han kjøpere som ensidig å være ute
etter lav pris, mens kunder ser på
helhet av kvalitet, ekstraservice og
rådgiving.)

Unntak for lave priser

Vanligvis unngår en selvsagt å selge
til lavere priser enn hva det koster
å produsere, men noen unntak kan
tilsi dette:
• Når du vil ta markedsandeler fra
andre
• Når du annonserer med lokkevarer i en markedsføringskampanje
• Når du har et parti av noe som
har ligget lenge på lager og ingen
interessert
• Når en kunde ønsker en komplett
levering fra deg, og den samla
leveransen er lønnsom
• Når du vil tilby et komplett
sortiment, der det ikke går an å få
lønnsomhet på alle deler
Jeg spurte en selger fra en av
de store vindusprodusentene om
hvordan de kunne få lønnsomhet
i å selge småvinduer til sine
forhandlere for under 300 kr. Svaret
var at de tapte på hvert vindu,
men om de ikke tilbød et komplett
sortiment, ville de ikke få solgt de
store vinduene heller.

Velg riktig marked

Gjennom å velge markeder der
kundenes betalingsvilje er høyest i
forhold framstillingskostnaden,

Saken fortsetter på side 20
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TREseminaret på Dovre
20. – 26. april 2015
Sett av uka allerede nå og gled deg til inspirerende, lærerike,
morsomme og sosiale dager på Dovre!
Tema: Utvendig og innvendig overflatebehandling
 Tilstandsanalyse- utskifting av råtne bygningsdeler
 Skog og materialbruk
 Gamle malingsteknikker
Andre håndverkskurs: Lafting, taktekking med never og torv,
tørrmuring, smiing, træskjæring, sveiping og kolrosing
tægerarbeid og treskomaking
HåndverkSAFARI 24. – 26. april for deg som ønsker å gå fritt
rundt på kursarenaene og observere, men ikke delta aktivt.
Jon Bojer Godal holder foredrag eksklusivt for denne gruppen.
For spørsmål til TREseminaret:
Tlf: 61 24 05 51/ 61 21 77 50 – eller www.treseminaret.com
TREseminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for
bygdekultur, Handverksskolen, Dovre handverkssenter,
Studieforbundet kultur og tradisjon og Norges Husflidslag.
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NYHET i Sandefjord

Vi ønsker alle våre kunder og
forretningsforbindelser en riktig
god jul og et godt nytt år!

VESTVIK REKLAME AS

www.sag.no

SOLOSAG m8
fra

28.200,-

HØVLer
fra

19.950,-

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

www.sag.no

fra

48.200,-

Ystadvegen 41, 7670 Inderøy
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Sagbladet Store ambisjoner for lokal trelast
Engeslandtunet i Birkenes
kan bli et flaggskip for
bruk av lokalt trevirke.
Kunnskap fra arkitekter
skal sammen med lokal
dugnadsvilje få fram en
ny butikk, leiligheter og
næringslokaler.
Kilde: Norske Arkitekters
Landsforbund /Lillesands-Posten
Ambisjonene for Engeslandstunet
er høye, noe som vekket
interessen hos deltakerne på årets
Zerokonferanse. Engeslandstunet
inngår blant de 10 utvalgte
pilotprosjektene i satsingene
Framtidens bygder som drives av
NAL i samarbeid med TreFokus og
miljøstiftelsen ZERO.
Årets Zerokonferanse fokuserte
på hvilke brikker som må på
plass dersom Norge skal bli
et nullutslippssamfun i 2030.
Ambisjonene for Engeslandstunet i
Aust-Agder vekket begeistring hos
miljøvernminister Tine Sundtoft.

Kommunene er sentrale

- Kommunene rår over virkemidler
som kan påvirke godt over
20 prosent av Norges totale
klimagassutslipp. Engeslandstunet
er et eksempel på en bygd og en
kommune som går foran og viser
vei for de andre, uttaler Ingvild
Kilen Rørholt i ZERO.
Engeslandstunet er en del
av en større omstillingsprosess
for bygda Engesland i Birkenes
kommune i Aust-Agder. Lokalt
engasjement og dugnadsvilje er
bærebjelken i omstillingsarbeidet.
Bygdefolket kjøpte for noen år
siden den gamle butikken og
20 mål tomt. Arkitektkontoret
Snøhetta er nå engasjert for å
utarbeide en mulighetsstudie for
Engeslandstunet som inneholder
ny butikk, næringslokaler,
aktivitetshus og leiligheter.
Sammen med NAL, TreFokus og
ZERO har oppdragsgiver utarbeidet
ambisiøse mål for prosjektet;
null utslipp i et livsløpsperspektiv
og utelukkende bruk av lokalt
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LOKALT: Prosjektet der blant annet NAL, Zero og lokale dugnadskrefter deltar
legger vekt på bruk av lokalt tømmer (Foto: Per Øyvind Berg)

trevirke, både hugget og foredlet
lokalt.

Snøhetta og Engeslandstunet

Arkitektkontoret Snøhetta,
kjent for å ha tegnet biblioteket
i Alexandria og operahuset
i Oslo, skal samarbeide med
Engeslandstunet om et nytt
kombinert aktivitetshus og
nærbutikk i Vegusdal. Målet er å
bygge verdens beste trehus.
Mandag 6. oktober undertegnet
arkitekt og prosjektleder Ingebjørg
Skaare fra Snøhetta og Trond
Eirik Jaabæk fra Engeslandstunet
kontrakten i lokalene til Aas laft
og bygg på Engesland. Før jul
skal Snøhetta komme med en
mulighetsstudie, og fire personer
fra arkitektfirmaet skal jobbe tett
med Engeslandstunet de neste
månedene.
Ifølge Jaabæk håper man
at det nye bygget skal stå klart
i 2016, men alt kommer an på
finansieringen.

Stiftelsen Zero

Zero Emission Resource
Organisation (ZERO) er en
uavhengig, ideell stiftelse
som jobber for å begrense
de menneskeskapte
klimaendringene og for
å møte verdens voksende
energietterspørsel uten å skade
miljøet.
ZERO ble opprettet i 2002 av
en gruppe i Norge som ønsket
å jobbe målrettet med å finne
politiske og teknologiske
løsninger på klimautfordringen.
ZERO har i dag rundt 30 ansatte.
Stiftelsens utgangspunkt er at
det finnes en utslippsfri løsning
for all energibruk, og søker å
finne utslippsfrie løsninger for
alle sektorer. En rekke norske
bedrifter og offentlige instanser
er støttespillere.
Kilde: www.zero.no

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – tømmersagblad med plasmasveisede tenner
Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp og Hss.
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

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

Forum for norske bygdesager

Annonser

www.sag.no

Rammesag
WRP - 58

www.norsktreteknikk.no - tlf. 450 39 404

Markedets beste industrimaskin
for skjæring av kledning.
Den riktige løsning når
kapasiteten skal økes.
Pris kr. 265.000

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

www.sag.no
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JaJo Tek AS

Utstyr for Flisfyring,
ett komplett system fra
skog til varme

JaJo Tek AS

www.jajotek.no
Vi utfører
montering og
service

Leverandør av:

•
•
•
•

•

Biobrenselanlegg
Sagutstyr
Impregneringsanlegg
Impregneringsmiddel
Brukte maskiner
og utstyr

www.johnohren.se

Hydraulisk påfyllingsluke
Container 30m3

Pipe
Røkgassvifte syklon
Fyrkjele
Flis skrue

Hydraulisk stangmater
Ca 12600
Forovn 04D/400kW

Villa - Industri – Gårdsbruk
20 kWh – 2000 kWh

Ca 4600

Vi takker for godt
Samarbeid i året som
gikk og ønsker en riktig

janerik@jajotek.no
+47 90771304

Vensvangen 418
2338 Espa

Org nr:
998 321 025 MVA

Nøkkelferdige
containerløsning
Rask montering
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Sagbladet

Jevn pågang fra kunder

Hver måned blir fem- seks forespørsler fra kunder lagt inn
på sag.no. I løpet av de siste
to åra har aktiviteten økt.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Vi kjenner ikke til hvor mange
av medlemmene som er jevnlig
inne for å sjekke forespørsler
som kan passe for den enkeltes
sagbruk. Men noen bruker denne
muligheten, som er et lukket tilbud
for medlemmer. Det betyr at det
kreves medlemskap og passord for
å se forespørslene. Siden kundene
legger inn forespørsler i vår
nettside, er det klart at disse har
bestemt seg for å skaffe aktuell
trelast, og at de aktivt går til
bygdesagene for å få ta i det.

Variert etterspørsel

For et par år siden var det lange
perioder uten nye forespørsler.
Dette har endret seg til et nivå på
mer enn en henvendelse pr. uke.
Sammen med vanlige kvaliteter
av trelast i gran og furu, er det
villmarkskledning- eller –panel,
boks og bjelker som går igjen.
Flis til strø for hest er annen
gjenganger, men i løpet av det siste
året har det vært etterlyst et bredt
spekter av trelast.
På sag.no ble det for ei tid
siden lagt opp til at skogeiere
og andre i tømmermarkedet kan
by fram tømmer som det ikke er
avsetning på eller vilje til å bruke
i annen industri. Slike forespørsler
har det vært svært få av. Det er
å håpe at medlemmer som får
tilbud om tømmer de ikke bruker

BREDT: Trelast i ekstra tykkelse, bredde og lengde er vanlige ønsker fra kunder.
Breie bord til golv er et annet eksempel som i høst har blitt lagt inn på www.sag.no

selv, tipser skogeiere og andre til å
legge ut partiene på sag.no.

Noen eksempler

Her følger noen eksempler fra lista
over forespørsler august og fram
til 7. oktober. En del dreier seg
om små private kjøp, mens andre
forespørsler har et volum som
bør være av interesse for mange
medlemmer. Medlemmer innen
bygdesagforeningen etterspør
også noen ganger skurlast fra
andre, eller har brukte maskiner
som legges ut.
- Ca. 50 kubikkmeter leieskur,
ønskes
- Trenger pris på takspon, ca 150
m2 (entreprenør)
- Furu/gran, grov dimensjon.
2 lengder furu eller gran i

www.sag.no

10x20 tommer, 7 og 12 meter
(Medlemsbedrift)
- Trenger cirka 400 lm med 50x300,
kvalitet c24 til sperrer
- 10 kvistfrie furubord, min. bredde
25 cm lengde 5 meter, høvlet
tykkelse 20 mm.
- 8x8” furu til bjelker og stolper,
1x8” justert til kledning
- Ber om tilbud på spiler av
osp, dimensjon:15x40mm.
Kvadratmeter: 30, løpemeter 750,
minste lengde 3,2m
- Ønsker pris på boks: 18 stk 12 x
12”, 12 stk 10x9”, 9 stk 12x10” 11m
- Bjerkeplank for treskjæring, 40 til
50 mm tykk, ferdig tørket
- Brede bord til furugulv, dvs ca 20
cm bredde, ikke hurtigvokst furu
- Ei diger alm skal felles i vinter,
derfor henvender jeg meg her.
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Sagbladet
Saken er fortsatt fra side 13
oppnås best lønnsomhet. Det
finnes ingen snarveier, og gjør
produktkalkyler og etterkalkyler.
Og: Sett prisen utfra hva det er
verdt for kunden.
Unngå å herme etter alle andre.
Finn din egen nisje og forsøk ikke å
konkurrere med de store på deres
vilkår. Jeg tror at alt for mange
småsageiere splitter stokken alt for
mye opp til standarddimensjoner,
uten å reflektere over
lønnsomheten. I stedet burde de
små sagbrukene videreforedle
og gjøre mer spesielle produkter.
Hvorfor ikke tilby håndtelgjete
takbjelker, eller kledningsbord med
avsmaling i stedet?

Kvalitet og priser

Vi kjøper en hel del virke til
høvleriet. Før bestilte jeg mest
fra mindre sagbruk, men har
nesten helt sluttet med det for
standardprodukter. Fra store
sagbruk får jeg en jevnere kvalitet,
med riktige mål, nedtørket og med
lavere pris.
Derimot kjøper jeg alle
spesialprodukter fra de mindre
sagbrukene. Der kan de store ikke

konkurrere. Vi tenker på samme
måte ved å bare drive egen høvling
av spesialprodukter. Standardlister,
standardgolv og panel får de
store ta hånd om. Det er bedre
å ha spesialprodukter med hele
landet som marked, i stedet for
å forsørge kommunens kjøpere
med billig trelast. De som etterspør
spesialvarer er ofte forberedt på at
det koster noe ekstra.

Kvalitet

Tilpass kvaliteten til prisen. Riktig
kvalitet er ikke alltid beste kvalitet.
Om du selger faspanel kvalitet B for
50 kroner pr. kvadratmeter, så skal
det være kvistutslag eller andre feil,
ellers er kvaliteten for høy.
Sett deg inn i kundens behov.
Ofte lønner det seg som liten
leverandør å videreforedle mer
eller tilpasse produktene mest
mulig til kunde. Vi har mulighet til
å sette oss inn i behovene og levere
akkurat det som trengs for denne
kunden.
Noen ganger får jeg spørsmål
om vi kan levere golv med
endepløying. Jeg har tenkt en del
på hvordan vi skal få til det uten å
investere i ei hel produksjonslinje.

Konklusjonen er at vi ikke skal
skaffe egne maskiner for dette,
men heller levere golvbord i den
lengden som kunden etterspør. Da
slipper kunden skjøter og vi unngår
investeringen. Og når kunden får
et bedre golv enn konkurrentenes
med endepløyde skjøter, så tar vi ut
en noe høyere pris.
For å drive jevnt året rundt,
må selvsagt produktmiksen settes
sammen så det blir jevnt behov for
ansatte gjennom året.
I neste del av artikkelserien skal vi
se på hvordan en trebedrift kan bli
mer profesjonell.

Huskelista
Noe tenke gjennom:
-Hvor mye må du ha betalt pr.
time for å dekke din egen lønn
og alle faste kostnader?
-Hva koster dine vanligste
produkter å framstille?
-Hvordan setter du priser på dine
produkter?
-Hvilke produkter har best
lønnsomhet?
Skriv ned det du kommer fram til.

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.
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Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no
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Bransjenytt
Romsdal får landemerke

- Et fantastisk bygg er i ferd med
å reise seg på Romsdalsmuseet. Et
bygg som gjenspeiler landsdelens
landskap og byggeskikker, sier
museumsdirektør Jarle Sanden.
Romsdal har lange tradisjoner
i bruk av tre i bygninger, noe
en ønsker å videreføre. En
entusiastisk museumsdirektør, Jarle
Sanden, la fram planene for et
praktbygg i massivtre og betong
da en forsamling fra Skognæringa
Kyst besøkte Romsdalsmuseet
i oktober. Bygget er tegnet av
arkitektkontoret Reiulf Ramstad
Arkitekter AS, en arkitekt som etter
hvert har satt sitt karakteristiske
preg på en rekke bygninger i Møre
og Romsdal.
Kilde: www.kystskogbruket.no

Prisnedgang på deler
av svensk tømmer

Södra Skogsägarna senker prisene
på furu sagtømmer og småtømmer
til sine sagbruk.
Reduksjonene er fra 20 til 35
svenske kroner, og begrunnes
som tilpasninger til lavere
markedspriser på ferdigvarer.
Tilgangen på tømmer i mindre
dimensjoner er dessuten god,
samtidig som en merker større
vanskeligheter med å selge furu
enn gran. Prisendringene trådte
i kraft fra 1. desember, skriver
Skogen på sin hjemmeside.

Høstskudd på gran

Glommen, Skog og Landskap og
Skogfrøverket har gått sammen
om et prosjekt for å finne ut
mer om hvorfor det ser ut til at
”høstskudd” på gran har blitt mer
vanlig. Er det klimaendringer?
Vekstforhold? Er enkelte
provenienser mer utsatt enn
andre?
Skog og Landskap foretok
registreringer i Østfold, Oslo og
Akershus, Buskerud, Vestfold
og Telemark i 2010. Her fant
man høstskudd i hovedsak i
lavereliggende strøk på gode
boniteter. Prosjektet viderefører
disse registreringene, samtidig som
man ønsker å lære mer om hvor og
hvorfor høstskuddene forekommer.
Dessuten skal en prøve å beregne

de økonomiske konsekvensene av
høstskudd, samt at Skogfrøverket
ønsker å plukke ut trær og
provenienser der forekomsten av
høstskudd ikke er framtredende.
Glommens engasjement er i første
rekke å registrere forekomsten av
høstskudd i Hedmark fra Eidskog til
Stor-Elvdal.
Prosjektet skal avsluttes i
2015, heter det på Glommens
hjemmeside.

Terminal ved jernbane

Det var stor glede da fylkesordfører
Gro Lundby kunne erklære den
nye tømmer- og flisterminalen på
Kvam for åpnet. -Terminalen er et
resultat av lagarbeid og spleiselag,
der næringa, departementet,
kommunene, fylkeskommunen
og Jernbaneverket har bidratt, sa
Lundby. - Vi så at noe måtte gjøres
og er glad for at vi har fått til dette
spleiselaget, sa styreleder Marit
Olive Lindstad i Mjøsen Skog.
Lang transport til industritomt
gjør tømmer fra Nord- og MidtGudbrandsdal utsatt, ettersom
transportkostnader betyr mye i
en næring med hardt press på
lønnsomheten.
Adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen
Skog benyttet anledningen
til å framheve både den gode
dialogen med Jernbaneverket og
framdriften i prosjektet.
Kilde: Mjøsen Skog

Unngår hogst i
nøkkelbiotoper

Ei kartlegging utført av Vestskog
i Hordaland og Rogaland viser at
skogsdrift svært sjelden er årsaken
til at nøkkelbiotoper blir berørt av
tiltak.
I undersøkelsen oppdaget en 89
nøkkelbiotoper der det ikke var
skog. Alt fra 5 til 100 % av skogen
var vekk. Neste steg var å finne
årsaken til at det ikke lengere var
skog.
Feil i registreringene av
nøkkelbiotoper sto for 48 % av
grunnen til at det ikke var skog på
stedene en undersøkte. De første
registreringene ble gjort for 15 år
siden og tegnet med tykk penn
i kart. Da disse ble digitalisert
til dagens kart, kom mange

www.sag.no

streker til å ligge utenfor rett
område. Videre er veibygging og
omdisponeringer i nøkkelbiotoper,
en vanlig årsak. Etter søknad og
tillatelse til tiltaket, oppheves
nøkkelbiotop-registreringen.
Disse omdisponeringene er nå
ajourført i Skog og Landskaps
register over nøkkelbiotoper. I et
enkelt tilfelle hadde skogeier hogd
nøkkelbiotopen, så livsmiljøet var
ødelagt. Skogeier ble med på å
utpeke en ny nøkkelbiotop som
erstatning, og ble dermed ikke
suspendert som tømmerleverandør.
Kilde: Vestskog

Kjølig på
varmemarkedet

Svensk marked for grot (flis fra
greiner og topper etter skogsdrift)
er nå for dyrt å bearbeide til
brensel sammenliknet med
annet brensel. Kraftvarmeverket
i Umeå bruker i første rekke
bark, kutterspon og annen flis fra
sagbruk.
De fem største skogsbolagene i
Västerbotten har redusert flisframstillingen av grot til et minimum.
Etter en del år med et marked som
har økt jevnt, har nye utbygginger
av kapasitet ført til redusert behov.
Milde vintre har samtidig gitt mindre
behov, referer ATLs nettside. Svenske
energimyndigheter bekrefter
tilbakegangen for trebrensel, som i
praksis gjelder hele landet. Prisene
er redusert, eller de samme som i
tredje kvartal 2013.

Magisk i Allskog

- Vi har skapt magiske resultater
Nordafjells. Torsdag 16. oktober
passerte vi en milepæl med
1.000.000 m3 innmålt tømmer
samlet til våre norske industrikunder
og eksport.
Menneskelig innsats har sprengt
glasstaket og gjort umulige mål til
en realitet, sier en stolt markedssjef
Karin Klingenberg Hokstad.
- Maskinell hogst passerte
860.000 m3 i september. Innmålt
landet vi på 950.000 etter de tre
første kvartal. Dette er store volum,
og det ligger en betydelig innsats
og jobb bak denne prestasjonen,
forteller Klingenberg Hokstad.
Kilde: Allskog
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Kutterspon
Treteknisk informasjon
- ny utgave

Trefokus kom med ny utgave
3. desember. Magasinet kan
lastes ned eller bestilles fra
Treteknisk. Denne utgaven har
blant annet enn oppsummering
fra Trä och Teknik-messa i
Gøteborg, en artikkel om PEFCsporbarhetssertifisering av sagbruk
og treindustri og referater fra
utferder i Sveits, Japan og i SørNorge. Med god bruk av foto og
illustrasjoner har publikasjonen
mye å tilby for den som vil
oppdatere seg på tre innen design,
arkitektur og teknikk. Treteknisk
Informasjon 2014, nr.2, er å finne
på www.treteknisk.no

Bjelker i bøk

Moelven Limtre har inngått avtale
med det tyske firmaet Pollmeier
om salg og levering av finérbjelker
i bøk til synlige konstruksjoner på
det norske markedet.
«Om du vil ha en synlig trebjelke
i taket som er pen og sterk, men
samtidig slank, da kan dette være
tingen for deg», skriver Moelven i
en pressemelding.
Bøkebjelkene kan fås i bredder
fra 80 mm til 300 mm og i
høyer fra 120 mm til 1360 mm.
– Styrkemessig ligger BauBuchedragere i klasse GL70. På grunn
av deres styrke er det mulig å
bygge slankere konstruksjoner enn
tilsvarende bjelker i andre treslag,
mener konsernet.
Bjelkene kan benyttes ubehandlet
eller behandles som annet
tremateriale.
Kilde: magasinet.skog.no

vanligvis skjer i ubebodde områder
i Nord-Amerika, er et globalt
problem, siden askepartikler fra
brannene transporteres langt med
vinden. En del av partiklene havner
på den grønlandske innlandsisen
og gjør isen mørkere. Når isen
blir mørkere, tas mer energi fra
solstrålene opp, og den smelter
raskere. Ifølge forskerne har isen
blitt 5,6 prosent mørkere. Det
ekstra energiopptaket skal svare
til omtrent det dobbelte av USA’s
samlede energiforbruk på et år.
Kilde: Træ er miljø

Treoverflater sparer
energi

Treteknisk institutt har forskningsprosjektet WEEE Wood der tre
og inneklima studeres. Forsøk på
instituttet viser at ubehandlede
treoverflater har et potensiale
som naturlige varmevekslere.
Fuktbuffringseffekten som treet
har, frigjør varme veldig raskt og
gir umiddelbar oppvarming ved
behov.
Ved å senke temperaturen på
bad med treoverflater (panel
og himling) fra 23 til 20
grader, kan det oppnås en reell
energibesparelse. Varmen og
fukten når man dusjer frigis av
treoverflatene når man kommer ut
av dusjen, og bidrar til et varmere
våtrom når man trenger det.
-Kanskje kan ventilasjonen i
fremtidige våtrom også ivaretas
med mer treoverflater og dampen
som egentlig er energirik, mente

seniorforsker Kristine Nore på
Bygningsfysikkdagen. Mange av
tilhørerne fant presentasjonen
spennende, men det var også
spørsmål og innvendinger. Kilde:
Byggmesteren.

Forenklinger i plan- og
bygningsloven

Den 1. juli neste år trer en del
endringer i plan- og bygningsloven
i kraft. Det skal bli enklere å reise
små og enkle tilbygg.
I januar i år gikk regjeringen
ved kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore
Sanner ut med en omfattende plan
med forslag til enklere regler for
plan- og byggesaker. 1. juli 2015
kommer de nye byggereglene. Da
kan naboen din sette opp byggverk
på inntil 50 kvadratmeter, kun 1
meter fra tomtegrensa. Dette kan
skje uten å søke kommunen eller
varsle naboen.
Målet med endringene er at det
skal bli enklere for folk flest ved
bygging av små og enkle tilbygg.
Dessuten skal det sørge for en
enklere prosess for byggenæringa,
og mindre byråkrati hos
kommunene.
Planen var at en del av
endringene skulle tre i kraft
allerede fra årsskiftet 2014/15.
Forskriftene var på høring til
oktober 2014, og departementet
jobber nå med de endelige
forskriftene, som etter planen skal
vedtas tidlig i 2015.
Kilde: DinSide.no

Skogbranner tærer på
Grønlandsisen
Askepartikler fra skogbranner er
med på å øke nedsmeltingen av
den grønlandske innlandsisen.
Derfor er det synd for isen at
det har vært flere skogbranner
i 2014 enn noe annet år siden
tusenårsskiftet. Det viser nye
danske beregninger.
De store skogbrannene, som
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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
Meborsalgsorganiasjonen
Norge AS og forbedre
kundeservicen gjennom enklere rutiner og færre juridiske enheter.
tlf. 995 46567
Selskapet vil ha kontor i F.H. Verktøys lokaler i Kirkenær.

eller 952 27691

Selskapet representerer:
F.H. Verktøy A.S, Kirkenær www.fhverktoy.no Sagblad, freser diamantverktøy, kniver.
Telf. 62821555 Fax. 62821550
Delta Slipeservice AS, Oslo www.slipeservice.no Kjøttkverner og kniver.
e-post: info@se-saws.no
Toolmarket AB, Torsby Sverige www.toolmarket.se Produksjon av båndsagblad.

www.sag.no
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