
www.sag.no 1

Sagbladet OverskriftSagbladetSagbladet
F o r u m  f o r  N o r s k e  B y g d e s a g e r

Organisasjonsnytt
s 4

Debatt: 
Kjerneved
s 5 

Medlemsbedriften
Riska sagbruk AS
s 6-9

Ser nye verdier for 
løer og låver
s 10-11

Bli en bedre 
trebedrift
s 12-13

Egen sag for
sitkagran?
s 14

Mannen bak
Läppeställaren
s 18

Medlemsblad for 
Norsk Bygdesagforening.

Årgang 26, Nr. 2
6. mai 2014

ISSN-nr.: 1890-3630 Skodd for store 
stokker

www.sag.no



Forum for norske bygdesager2

Sagbladet Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening 
ble stiftet i 1987. Forenin-
gen har pr. 01.01.2013 ca. 
297 medlemmer. Ordinært 
medlemsskap: kr 1950 pr. år. 
Men for første året er det 
halv kontigent, dvs. kr 975.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagbladet er et medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening og 
utkommer med 5 nummer i 2013. 
Bladabonnement er kr 500 pr. år. 
Ved flere abonnement til samme 
adressat betales kr 250 pr. år for 
første tilleggs-abonnement, og 
kr 125 pr. år for alle ytterligere 
abonnement, Opplag 500.
Redaksjonen avsluttet:
2. mai 2014.

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

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

Bidragsytere i denne utgave
Stefan Nordmark

Utgivelse 2014
NR.: Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1. 12. feb.  25. feb.
Nr. 2. 23. april 06. mai
Nr. 3. 07. aug. 21. aug.
Nr. 4. 16. okt.  23. okt.
Nr. 5. 27. nov. 09. des.

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

Forsidebilde: Endre Skjørestad 
skjærer gjerne stort tømmer 
både av gran, furu og eik. (Foto: 
Per Øyvind Berg)

www.sag.no



Forum for norske bygdesager

Sagbladet

Vi skriver 2. mai. Ute snør det, 
samtidig som det meldes 20 
grader pluss sør i landet. Snakka 
med Magnus i går kveld, da 
hadde han nettopp sluppet 
dyr på beite. Joda, det er et 
mangfoldig, langstrakt land med 
ulike kulturer vi lever i. 
Som tidligere tillitsvalgt i 
skogeiersamvirket registrer jeg at 
skogandelslaga sloss om virket. 
For meg er det helt absurd. Må 
innrømme at jeg er glad jeg 
ikke må bruke tid og krefter 
på slikt. Meningsløst spør dere 
meg. Det blir spennende å se ny 
organisering av Skog Norge.
 Her oppe får jeg lov å være 
med på positiv utvikling av 
næringen vår. Før jul var jeg i 
Bodø og forhåpentlig vis bidro til 
å få etablert tredriver i Nordland. 

I Troms har vi hatt tredriver i 
flere år. Noe som har bidratt mye 
til utviklingen av næringen her. 
Dessverre er stillingen ubesatt 
for tiden, noe vi har tenkt å 
gjøre noe med.
 Jeg må også nevne 
at i forbindelse med 
tredriverprosjektene, har vi og 
hatt et utmerket samarbeid 
med Innovasjon Norge. Det 
viser bare at det er ulike måter 
å tilnærme seg utfordringer på. 
Jeg vil atter en gang anbefale 
tredriversystemet.
 På vegne av Fylkesmannen 
i Finnmark jobber Kirkenes 
Næringshage med et forprosjekt 
knyttet til «Prosjekt Tredriver», 
hvis hensikt er
- Å øke treproduksjonen i 
Pasvikskogen. 

- Å øke bruken av tre.
Sæteråsen Sag og Høvleri AS 
v/ Torgeir er invitert dit, til å 
komme med oppskrift på å 
starte sagbruk. Selv skal jeg til 
Vesterålen neste fredag for å 
være med å prøve å få til en 
litt større sag, som kan skjære 
noen tusen m3 sitka. I dag blir 
det eksportert, i vår målestokk, 
betydelige mengder sagtømmer 
ut av regionen. Det ønsker vi å 
gjøre noe med.
 Det er spennende og 
meningsfylt å få lov å bidra til 
slik utvikling.

Jeg ønsker alle en fin vår og 
sommer!

Hilsen Arild

Frå redaktørkrakken

Sagbladet har tradisjon for 
å omtale teknisk utstyr som 
bygdesagene utvikler til hjelp i 
egen bedrift. Dette er populært 
fagstoff, som gjør det mulig for 
aktive medlemmer og andre 
trebedrifter å tilpasse sine egne 
løsninger for en bedre hverdag. 
I Sagbladet nummer 4 i fjor tok 
en av våre medlemmer med svært 
mange nyvinninger bak seg til 
orde for at ordningene Innovasjon 
Norge tilbyr er et for stort 
byråkrati til at småbedrifter kan 
ha nytte av dem. Dokumentasjon 
og markedsplaner er viktig for 
den interne ryggdekningen i 
Innovasjon Norge, hevdet han, 
og er overdrevet i forholdt til å 
forbedre de tekniske sidene av et 
produkt. 
 Fagtidsskriftet Treindustrien 
skrev i vinter om et snekkerfirma 
som hadde søkt Innovasjon Norge 
om noen titusen kroner for å 
undersøke restaureringsbehov 
for eldre dører til bygårder i 
Oslo. I følge innehaveren ble 

dette møtt med avslag, uten 
at Innovasjon Norge ville se 
nærmere på bakgrunnen for 
søknaden. Samtidig har Innovasjon 
Norge bidratt med millionbeløp 
for å flagge ut deler av norsk 
trevareindustri til utlandet. Da 
blir småprosjekter uinteressante, 
mener han. Det gjenstår å se hva 
Innovasjon Norge svarer til denne 
påstanden.  
 Ordet innovasjon 
betyr nyskapende. Navnet 
Innovasjon Norge gir naturlig 
nok forhåpninger om støtte 
til prosjekter blant de som 
sveiser, sliper og skrur seg fram 
til nye maskiner, eller vil gjøre 
markedsundersøkelser for små 
produktgrupper som tredører. Det 
er verdt å huske på at slik innsats 
er mer krevende for småbedrifter 
og enkeltpersonforetak, fordi 
annet arbeid må legges til side. 
Å stille i et møte med Innovasjon 
Norge for et enkeltpersonforetak 
betyr at ingen produksjon skjer, 
og at kunder møter stengt dør 

den dagen. I større bedrifter 
har en straks andre muligheter 
for å holde hjulene i gang. Det 
er svært synd hvis miljøer med 
enkeltpersonforetak eller bare 
noen få ansatte ikke får samme 
grad av oppfølging som større 
bedrifter, med store prosjekter 
og store summer i sine søknader. 
Særlig hvis slike miljøer står for 
nyskaping i ordets rette betydning, 
noe vi mener svært ofte er tilfelle 
for blant annet bygdesagene. 

Ha en god vår og sommer! 

Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!

3www.sag.no



Forum for norske bygdesager www.sag.noForum for norske bygdesager4

Medlemsundersøkjing i 
bygdesagforeninga
Det har dei siste åra vore ei endring 
i medlemsmassen vår. Vi har hatt ein
del som har meldt seg ut på grunn av
liten aktivitet og på grunn av alder.
Dette bekymrar oss, sjølvsagt. På den
andre sida har vi fått inn medlemmar
som driv sagbruk på ein svært profesjonell
måte, og andre som er i ferd med å
starte opp. 
 Sist vi hadde ei kartlegging
av medlemmane var i 2003. Med dei
endringane i medlemsmassa som vi
har vore gjennom har vi den seinare
tid vore svært usikre på kva bygde-
sagene står for i Noreg. Dette vart
seinast diskutert på årsmøtet i
februar, og konklusjonen til styret i
etterkant var at vi må få gjennom-
ført ei enkel kartlegging i høve 
råstofforbruk, sysselsetting og
omsetning. Fylkeslaga/fylkes-
kontaktane har fått i oppdrag å
gjennomføre denne enkle spørje-
undersøkinga, men er i tillegg 
oppmoda om å få tilbakemelding 
på ulike tema medlemmane er 
opptekne av.  Vi har fått inn svar 
frå nokon fylker, men ikkje alle. 
Når vi har grunnlaget på plass vil vi 
presentere resultatet i Sagbladet 
og vi skal bruke talmaterialet til 
beste for bygdesagene framover. 
Takk for ditt bidrag!!

Oppdatering av HMS-
perm
Norsk Bygdesagforening har 
sidan 2008 selt Helse- Miljø- 
og Sikkerhets-system som er 
tilrettelagt for bygdesager og 
småskala treindustri. Vi har fått 
gode tilbakemeldingar frå dei som 
brukar systemet, og er glad for at 
medlemmane har fokus på dette 
viktige arbeidet.
 Dei første åra vi selde planen 
følgde det med ein boks med 
trykte forskrifter. Desse har blitt 
oppdatert og utsendt til dei som 
har kjøpt planen med eit par 
års mellomrom, til kostpris for 
medlemmane. Denne ordninga 
ønskjer vi no å endre.
 Frå 01.01.2013 vart det gjort 
store endringar i forskriftene og 

lovverket. Dette har ført til at 
nesten alle forskriftene er endra 
og må skiftast ut.  Å bestille inn 
heilt nye forskrifter i trykt format 
blir dyrt for medlemmane, og det 
kjem stadig endringar. Forskriftene 
skal brukast til oppslagsverk og 
dei fleste nyttar internett i dag. 
Vi har difor valt å sende ut ein 
rettleiar for korleis du finn fram  
til forskriftene ved bruk av nettet.  
Rettleiinga er sendt til dei som 
er medlemmar pr. dato. Vi håpar 
dette går greitt for medlemmane. 
Så er det eit dilemma at nokon 
medlemmar ikkje brukar 
internett, dei må ta kontakt med 
administrasjonen vår og be om å få 
tilsendt oppdateringar i papirform. 
Har du spørsmål, ring gjerne!

Nye regioner i 
Nordland og Troms?
Årsmøtet i Lofoten og Vesterålen 
bygdesaglag gikk inn for en 
endring av nåværende struktur 
med lokalforeninger. Tanken er å 
fortsette med lokallag i området 
som er aktive, og som samarbeider 
med Norsk Bygdesagforening. 
Men fylkeslagene og dermed 
fylkeskontaktene må ha en 
praktisk geografi å arbeide 
innenfor. 
 Nordland fylke er langt i 
geografisk utstrekning. Her er det 
naturlig å dele området mellom 
tre fylkeskontakter. I Lofoten og 
Vesterålen vil en forsøke å samle 
aktiviteten i nordre Nordland og 
Sør-Troms. På samme måte kan 
Salten være en geografisk enhet 
og Helgeland en tredje, skriver 
laget i et notat fra møtet, og ber 
administrasjonen og eventuelt 
styret i Norsk Bygdesagforening å 
vurdere dette forslaget.

Kurs, tredriver og 
Irlandstur
Årsmøtet i Lofoten og Vesterålen 
saglag hadde mange saker til debatt. 
 Saglaget deltar i referanse-
gruppe for planlagt tredriverprosjekt. 
 Saglagdet deltar i år i Landbruk 
i Nordavind og på skogdager 
sammen med skogeierforeningen. 

I kjent stil planlegger en studietur 
i nærmiljøet, og dessuten har en 
tanker om en studietur til Irland. 
Dette kan i seg selv være en 
nasjonal oppgave, men spesielt 
for områder der det er Sitka. I 
Irland har de kommet langt med 
foredling og bruk av denne grana.

Samspill papir og nett
Med denne utgaven av 
Sagbladet tester vi en ny måte 
å vise til aktuelle nettsteder for 
hovedartiklene i bladet. Tanken 
er at vi kan samle noen linker og 
legge ut på www.sag.no eller 
sende i epost til medlemmene. 
Dette er linker som er egnet 
til fordypning for reportasjer 
og artikler i den velkjente 
papirutgaven av bladet. På den 
måten håper vi å være til hjelp 
for leserne. Linkene vil bli lagt 
ut nær opptil den dagen du har 
bladet i postkassa. Vi tar gjerne 
tilbakemeldinger på hva du synes 
om dette! 

Prisoppgang trelast
Denne våren ser det ut til å være 
visse endringer og prisøkninger 
på trelast. En av våre medlemmer 
har tatt seg en tur til en av 
byggevarekjedene, og sett flere 
eksempler på økninger. 
 -Det er lett å ikke fange opp 
prisøkningene før det er gått 
lengre tid. Da vil en selge for 
billig i et marked der generell 
prisoppgang er et godt argument 
også for å justere bygdesagenes 
priser, mener vår kontakt til saken. 
 En mer positiv trend har 
vært mer og mer synlig i svenske 
priser på trelast og tømmer i 
det siste halve året, selv om 
det er variasjoner. Vår- og 
sommermånedene er viktige for de 
fleste deler av byggemarkedet, og 
kan bli spennende å følge i 2014. 

Organisasjonsnytt



Forum for norske bygdesager 5www.sag.noForum for norske bygdesager

Kunden må få informasjon 
om kjernevedDebatt

-Å bruke kjernevedmaterialer 
riktig, er et viktig tema for
TreFokus. Men å gå over til å
omsette bare 100 prosent 
kjerneved, kan bety at mange
leveranser ikke lar seg gjennom-
føre eller blir realisert. Det 
bør i stedet legges vekt på
å gjøre kunden trygg på hva
de to sorteringene betyr for
bruken, sier Aasmund Bunkholt
i TreFokus. 

Tekst: Per Øyvind Berg

- Å snevre inn kvalitetsbegrepet til
bare 100 % kjerne, kan være fristende.
Prisen må selvsagt få et påslag med
en slik sortering. 
Men i stedet mener vi at det er bedre
å legge mer innsats i informasjon 
om hvordan sorteringen med 80%
kjerne kan brukes. Om eksempelvis
kledning etter denne sorteringen 
har all yteved snudd inn, vil det
fungere bra. Det er viktig at pro-

dusenter av kjerneved spesifiserer
de to alternativene. Da kan kunden
ta valget, utfra lokalt klima og hvor
på huset trelasta skal brukes. 
Produktet skal fylle en funksjon, og i
mange tilfeller kan Kjerne80 gjøre
det like bra som Kjerne100. 
Samtidig er det viktig at markedet
og brukerne har, og får god tilgang

på informasjon om egenskapene 
og bruken av produktene. Velger 
en å satse bare på Kjerne100 vil en
potensielt tape volum i en del av
trelastmarkedet som i dag øker,
sier daglig leder Aasmund Bunkholt. 

Se mer om kjerneved i 
medlemsbedriften side 6-8.
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MedlemsbedriftenMedlemsbedriften Riska sagbruk AS

Klare mål for bedre 
resultater
En sans for å utnytte grovt 
tømmer av sitkagran, eik 
eller furu til gode materialer 
er tydelig tilstede på Riska 
Sagbruk AS. Saga er i seinere 
tid bygd om for ei spesiell 
bandsag med stokkvogn. 
Import av eikeplank 
supplerer egen skurlast.  

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Riska Sagbruk AS ligger ved 
Hommersåk i Sandnes. Sagbruket 
ble etablert av Kurt Riska i 1996. 
Dagens eier av Riska sagbruk AS, 
Rune Skjørestad, overtok i 2002. 
Interesse for tre har han hatt siden 
guttedagene. Fra fem års alderen 
var han med i vedhaugen. Med 
oppvekst på gård ble han vant med 
arbeid, forteller han. 
 Innsats må det også ha 
vært mye av i sagbruket. Det gir i 
dag arbeid for fem til seks ansatte. 
Med et tømmerforbruk på om lag 
3000 kubikkmeter, er det ei ganske 
stor sag til å være i bygdesagenes 
rekker. 
Etter at han først tok 
videregående skole for arbeid med 
fiskeoppdrett, ble det oppdrag 
for bygningsfirmaer gjennom 
flere år. Der holdt han seg stort 
sett til betong, stål og sveising 
for å bygge hus. En del fjøs og 
andre landbruksbygg var blant 
oppdragene. Litt av dette har han 
med seg i dagens drift av Riska 
sagbruk. På verkstedet for sliping 
og reparasjoner lager de enkelte 
stålforbindelser på forespørsel 

fra bygningsfirmaer. Men det er 
selvsagt tre som teller i daglig drift 
av saga. 

Rogaland og Agder
I fjor kjøpte Riska sagbruk ca 
3000 kubikkmeter tømmer. To 
tredjedeler kom fra Agder-fylkene 
og resten fra hjemfylket Rogaland.
 Sortimentene som kjøpes er 
laftetømmer av furu, overgrovt 
grantømmer, noe sitkagran og eik. 
-Frakt i Rogaland blir fort dyrt, 
fordi en er avhengig av ferjer eller 
lang omkjøring rundt fjorder. 
Tømmer fra for eksempel Suldal 
kan bli like dyrt som å kjøpe 
fra Arendalsområdet i Aust-
Agder. Vi får mye bra tømmer 
fra Agderfylkene. Partier med 

overgrove rotstokker av gran 
kan gi mye plank som er nesten 
kvistfrie. Toppmål på dette 
tømmeret er ofte 40 til 50 cm. 
Også eik får vi en del av derfra. 
Vi kjøpte 300 til 400 kubikkmeter 
eik i 2013, og tilgangen på dette 
tømmeret har blitt bedre, sier 
Rune Skjørestad. I tillegg kjøper 
han en del plank av furu fra Eikås 
sag i Lyngdal, Vest-Agder, som blir 
splittet og høvlet på Riska. Litt 
import av eikeplank fra Danmark 
har sagbruket også, for å dekke 
opp kvaliteter som en ikke får tak 
i Norge.

Vekk med all yteved! 
-Det er kjernevedmaterialer av 
furu som vi lever av i dag. Men det 

SKJERPE: Bare furumaterialer der all yteved er skjært vekk, bør få kalles kjerneved , 
mener Rune Skjørestad.

MARKEDSFØRING: Pakkeplasten 
gir ingen tvil om hvem som leverer 
materialene. 
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har vært noen endringer siden jeg 
overtok saga. For noen år siden var 
villmarkskledning og -panel det 
viktigste, men for oss ble markedet 
ødelagt av prispress. Vi leverer 
fortsatt noe av det, men det er mer 
som et biprodukt. 
Kledningsbord av kjerneved i 5 eller 
6 toms bredder er det vi leverer 
mest av, og som står for de største 
verdiene. Det går til såkalte funkishus 
og til restaurering av mange slags 
eldre hus. 
Vi leverer bare 100 % kjerneved. 
Det er synd at kjernevedbegrepet 
også brukes for trelast som ikke 
er har mer enn 80 % kjerneved. Vi 
møter konkurransen på dette fra 
Østlandsbruk, som presser prisen. 
Kanskje en slik bruk av trelast er grei 
på Østlandet. Men i vårt område 
mener jeg det sår tvil om kvaliteten 
på alt av kjernevedmaterialer om 
dette fortsetter. Yteveden vil få 
angrep av sopp, råte og bli ødelagt 
alt for raskt, med store kostnader for 
huseier i ettertid. Såkalt kjerneved 
med mindre enn 100 % kjerne er ikke 
samme vare. I vår landsdel har lerk 
fått et svært dårlig rykte av samme 
grunn. Derfor må begrepet furu 
kjerneved skjerpes inn. Ser en på 
forskjellig trelast varierer farven på 
kjerneveden mye. Også årringtetthet 
teller mye, og kan trenge en 
gjennomgang i forhold til varighet, 

sier en engasjert Rune Skjørestad.

Norsk Texas
Vanlig skur av furu på Riska går 
mest i 2 toms plank, mest mulig i 6 
eller 8 toms bredde. Etter tørking 
kan den splittes til 1,5 tom, og 
høvles til aktuelle dimensjoner for 
panel, kledning, eller terrassebord, 
og med rein kjerneved for de to 
sistnevnte trelastgruppene. 
En del av de store stokkene av gran 
og sitka skjærer Rune Skjørestad 
i svært røslige dimensjoner. På 
sagtomta ligger opplag med boks i 
300 x 400 mm, delvis kappet ferdig 
i korte lengder. Av dette skal det 
bli bardisk eller andre interiørdeler. 
Det største han har skjært var en 
boks i 600 x 600 mm. 
 -Hvem kjøper sånt? 
 -Det er et marked med folk 
i Sandnes og Stavanger som 
har betalingsvilje til spesielle 
materialer. Store rotstokker av 
gran, eik eller furu skjærer jeg 
ofte i ekstra grove dimensjoner. 
Av den grunn har jeg også import 
av spesielt stor plank av eik fra 
Danmark. De største plankene 
derfra er 140 cm breie, noe som 
er rikelig til bordplater, sier han 
og viser noen gedigne eikestokker 
skjært og pakket som stamblokk 
borte på lageret.  Om veien til 
tømmeret er noe lengre enn for 

andre småsagbruk, er det tydeligvis 
greit å ha kort vei til den delen 
av Norge som er best smurt med 
inntekter fra oljeindustrien. 

Spesiell sag
Riska sagbruk har hatt bandsag 
helt fra starten. Etter noen 
vurderinger av ulike bandsager, 
tok Rune Skjørestad spranget til 
en spesiell type av bandsag for 
få år siden. Da ble det kjøpt ei ny 
Primultini bandsag med stokkvogn. 
Den tar all råskur av tømmer opp 
til 1 meter diameter. 
 -Det er ei allsidig sag, men 
er særlig egnet til grovt tømmer. 
Men vi skjærer også kledningsbord 
på den. Dette er den minste 
modellen av sagene fra den 
italienske produsenten Primultini. 
Stokkvogna aleine veier 6,5 tonn, 
sier han. 
Det er Rune Skjørestad selv som 
skjærer tømmeret. Vogna låser 
stokken fast med fire kraftige 
klør. Saga styres fra en innebygd 
førerplass.

Godt utstyrt
Det er ellers godt med utstyr på 
Riska sagbruk. Her er barkemaskin, 
kløyvsag, tørke, 6-spindlet høvel, 
en fresemaskin for å snu kant etter 
gjennomskur av villmarkskledning 
og flispresse for å pakke spon til 
salg. 
Riska sag har asfaltert sagtomt, 
med nokså god plass. Noe leies 
av slakteriet Fatland, og noe ble 
kjøpt fra en naboeiendom for en 
tid siden. Her er lagerbygg på i 
alt 700 kvadratmeter, saghus og 
kontorbygg. 
 -Vi er i ei omstilling nå, og skal 
rydde opp i en del trelast som har 
vært lenge på lager og ikke er lett 
å selge. Det er også i meste laget 
av eldre tømmer som skal skjæres i 
den grad det er brukelig, sier Rune 
Skjørestad. 

Styrker salg
-Jeg har vært med på 
bygdesagforeningens kurs i drift 
av sagbruk, i styrkesortering og i 
tørking. Ellers har jeg gått i inn i 
sagbransjen med blanke ark, og TØFT: Her står kaffekanna stødig. Boks eller kubber i 40 x 40 cm og to planker på 

toppen, skal bli en solid bardisk etter hvert. 
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lært dyrt, men godt!,  humrer Rune 
Skjørestad. Et eksempel er høvelen 
og maskin for å snu kanten på 
bord til villmarkskledning. Den 
kostet dyrt og ble til kortvarig 
nytte. Omsetningen i 2013 ble 8,3 
millioner, og resultatet vil positivt. 
 -Vi skal drive bedre med salg, 
og jeg har ansatt en ny person 
for å ta seg av dette og annen 
kundeoppfølging, sier han. Nylig 
fikk sagbruket en ordre på mer 
enn 5000 kvadratmeter kledning i 
kjerneved til et offentlig bygg, noe 

som selvsagt er svært gledelig. 

Nye planer
-Vi ønsker å skjære mer furu sjøl 
for å dekke etterspørselen på 
kjerneved og reine sidebord som 
kan høvles. Utfordringen er å få en 
grei håndtering av alt som ikke er 
kjerneved, pallebord for eksempel. 
Nå vurderer Sandnes kommune 
flere flisfyringsanlegg. Jeg har 
en god dialog med kommunen 
om mulighet til å levere flis. Går 
det etter planen, blir det å sende 

alt som ikke er kjerneved rett i 
hoggeren, lukke øya de første 
ukene og venne seg til det!, sier 
Rune Skjørestad med en latter. 
Med denne tøffe oppskrifta ser 
han 5000 kubikkmeter som et greit 
mål på tømmerforbruk. Teknisk er 
kapasiteten kanskje det dobbelte. 
Men etterhåndteringa av 
materialer er uansett flaskehalsen i 
produksjon, mener han. 

Bransjenormen for kjerneved 
er utarbeidet av Norsk 
Bygdesagforening sammen med 
Norsk Treteknisk Institutt. Den deler 
leveranser av kjernevedmaterialer 
av furu i to klasser, KjerneRen og 
Kjerne80, med hovedkrav om
henholdsvis 100 eller 80 prosent 
kjerneved i tverrsnitt. Bransjenormen 
beskriver toleranser for feilsortering, 
årringbredder og gir noen føringer 
for bruksområder. 

Kort om kjerneved

ULIKT: Planken viser hvor lett yteveden 
blir gråsvart av svertesopp. 
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KJEFTER: Stokken blir klemt fast av kraftige tenner i sida på stokken før kanting, og deretter i siste bord på blokka. De fire 
kjeftene sitter med kortere mellomrom fram mot sagbladet. På den måten griper de også korte stokker godt fast. Både 
matebord og stagene som legger opp stokken er kraftig dimensjonert. 
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Salg av kraft fra sagbruk?

Om ditt sagbruk ligger ved 
vassdrag, og det finnes gamle
inntaksdammer eller rørgater,
er tida inne for å søke om 
utbygging til minikraftverk. 
Ordningen med elsertifikater 
har trådt i kraft, og vil vare 
fram til 2020.   

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Sagbruk flest er avhengige av strøm,
og er opptatt av strømpriser. Om
ditt sagbruk ligger plassert nær et
eldre saganlegg ved mindre vassdrag,
kan det bety en god mulighet for å 
bygge minikraftverk. 
 - Hvis et vassdrag allerede er
utnyttet med gamle inntaksdammer
eller andre inngrep er gjort, bør det
etter min vurdering være en fordel 
for å få godkjent en utbygging eller
oppgradering. Det er NVE som 
behandler slike søknader. Ved såkalte
mikrokraftverk, under 1 megawatt 
produksjon, kan en slippe konsesjons-
behandling. Men også for noe større
kraftverk bør det være en styrke å
kunne vise til at naturinngrep allerede
er tatt i vassdraget. Jeg vil tro at en del

medlemmer i Norsk Bygdesagforening
kan ha denne kombinasjonen av 
beliggenhet ved vassdrag og eldre 
utbygginger, sier daglig leder Knut 
Olav Tveit i Småkraftforeninga. 

Eget forbruk kan være fordel
Elsertifikatordningen er et av myndig-
hetenes bidrag for å utnytte mer av 
de fornybare kraftressursene.  For 
mindre sagbruk peker Knut Olav 
Tveit på en annen fordel, dersom 
en kan bygge ut minikraftverk der 
en har saga. 

 - Ved å utnytte kraft selv slipper,
en nettleie. Men for ei sag må eget
strømforbruk kunne tas ut i den tida
det er vannføring. Mange småkraftverk
produserer ikke strøm hele året, og
mange konsesjoner gis med betingelse 
om minstevannføring, sier han. 
 - Siden det tar lang tid å søke om
utbygging og bygge småkraftverk, 
understreker han at tida er inne nå
for den som vil se nærmere på mulig-
hetene. Mer info finnes på www.
kraftverk.net som er Småkraft-
foreningas hjemmeside. 

NY VÅR?: Gamle damanlegg kan bety gode argumenter for å bygge småkraftverk. 
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Nye verdier for løer og låver

Ruvende låver er en tydelig del
av landskapet og arkitekturen
i Østlandsområdet. 
Ressurssenteret for eldre 
landbruksbygninger tar for 
seg restaureringsbehov, og 
bidrar til ny bruk av både 
store og små og bygninger. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Ressurssenter for eldre 
landbruksbygninger er lagt til 
Hvam videregående skole i Nes 
kommune. Årsmøtet i Norsk 
Bygdesagforening fikk både 
orientering om ressurssenteret, 
og en befaring til noe av 
bygningsmassen som senteret 
retter seg mot. 
 ”Ressurssenter for eldre 
bygninger i landbruket” fungerer 
som et bygningsvernsenter rettet 
mot landbruket, men har fokus 
på næringsutvikling og ny bruk. 
Senteret driver rådgivning direkte 
til bønder og andre eiere med 
aktuelle hus. Veiledningstjenesten 
er gratis. Videre skal senteret 
bidra til å få frem vare- og 
tjenesteleverandører til 
bygningsvernbransjen, og formidle 
landbrukets kulturarv i

Mange ringte 
-Etter oppstarten helt i slutten av 

2011 ble vi rett og slett nedringt 
av folk med gårdsbruk og behov 
for å restaurere eller se på nye 
bruksområder. For 2012 og 2013 
har vi vært på gjennomsnittlig 80 
befaringer hvert av årene. Det 
kunne blitt enda flere med sterkere 
markedsføring og flere ansatte i 
prosjektet. 
 Jeg mener det er et 
trendskifte. Mange yngre som 
overtar gårdsbruk vil restaurere 
det gamle. Tidsskrifter som 
svenske Gård & Torp og Norske 
Hjem med særpreg er viktige 
for inspirasjonen.  Dette er 
et våknende marked! Bygdesager 
bør være på banen fordi de tilbyr 
kortreiste materialer av god 
kvalitet. Se til hva som har skjedd 
med mat, der begrepet «slow 
food» er tatt i bruk for mat laget 
med gode råvarer på tradisjonell 
og grundig måte. Hva med å 
snakke mer om «slow wood», for å 
understreke seintvokst trevirke som 
en del av kvaliteten, spør Tove Elise 
Ihler. 

Låver og mye annet 
Ressurssenteret for eldre 
landbruksbygninger retter seg 
mot bygninger i brei forstand, 
og i praksis har en tatt for seg 
både framhus, låve, stabbur, 
smier, skogshusvær og andre 

bygningstyper. Med eldre mener 
en fra før 1960.
-Mange tar kontakt på grunn 
av en låve de ønsker å gjøre 
noe med. Men på befaringene 
har vi ofte kommet til å se på 
andre bygninger i tillegg, blant 
annet husmannsstuer med 
muligheter for istandsetting 
og nye bruksmåter. Denne 
bygningsmassen har vært lite 
påaktet. I år feirer vi hundre år 
for Alf Prøysen, og derfor satser 
vi ekstra på husmannsstuene. 
Blant annet ønsker vi folks hjelp 
til å få lys i vinduene på mange av 
de nedfalne stuene i adventstida 
med hjelp av batterier, sier Tove 
Elise Ihler. 

Nye bruksmåter 
Ønskene for hva en skal bruke 
gamle bygninger til er mange, 
fordi folk er så forskjellige. Lokaler 
for møbelproduksjon, turisme, 
kafè og gallerier er blant de nye 
bruksområder en har sett på. 
Mer spesielt er å ta i bruk låven til 
lydstudio, visningsrom for produkter 
eller ombygging til leiligheter. 
-For alle eksempler er vi nøye på 
å minne om at reguleringsplanen 
må sjekkes ut og at godkjenninger 
må ordnes. Ressurssenteret legger 
opp til flere samlinger lokalt for 
de distriktene en betjener. Her er 

NYTT LYS: Denne husmannsstua fra Sør-Odal får lys i vinduet i adventstida, 
gjennom en egen «Lys i nedfalne stuer»-markering. (Foto: Tove Elise Ihler/ 
Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger). 

TRE FYLKER: Tove Elise Ihler er 
prosjektleder for ressurssenteret. Det 
startet med Akershus og Oslo som 
arbeidsområde, men har blitt utvidet til 
Hedmark og Østfold. 
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bygdesagene svært velkomne for å bli 
kjent med oss, eiere av gårdsbruk og 
nye kontakter, sier hun.  

Lekter og kledning
-Har distriktet dere jobber i noen 
typiske trelastdimensjoner eller 
virkestyper som må skaffes til 
restaureringsprosjektene? 
 -Taklekter og kledningsbord 
er noe vi jevnlig trenger i større 
kvanta. For begge deler er 5/4 
toms tykkelse typisk, eventuelt 
1 - tom for lekter. Bredder på 
bord er fem, seks eller sju tom, 
med ru overflate. I den grad det 
skal profileres, gjøres det på 
stedet med håndhøvel. Bord fra 
før 1850 er skjært fra margen 
og utover, noe vi ønsker å følge 
opp i restaurering. Til låvetak 
er det dessuten behov for en 
del ukanta bord, og da mener 
jeg ikke det samme som dagens 
villmarkskledning. Til undertak 
brukes gjerne 5/4 toms bord med 
over- og underliggere av gran, 
sier konsulent Ole Jakob Holt ved 
Ressurssenteret. 

Et vanlig savn
I restaureringsarbeidet har han fått 
kontakt med noen bygdesager som 
leverer aktuelle materialer. Men det 
vanlige problemet med at lite av 
materialene stammer fra vinterhogd 
virke, og dessuten er klare og tørre 
når tømrerne trenger dem, gjelder 
også her. 
 -Er gran eller furu det viktigste 
treslaget? 
 -For Nedre Romerike som jeg 
kjenner best, er det gran som er 
mest brukt, særlig i laftetømmeret. 
Til kledning er det noe mer furu, og 
da av kjerneved. Furu er generelt 
mer vanlig nordover i distriktet. 
Men vindusmaterialer er bare av 
furu uansett. Slike materialer trengs 
det også mer av, etter hvert som 
folk velger å restaurere de gamle 
vinduene. Det er et lite marked, 
men skikkelige materialer med 
kjerneved og tett vekst er godt priset 
i dimensjoner som passer til vinduer, 
sier han. 

Lokal sag
Kampåa sag er blant de som 
samarbeider med prosjektet 
Landbruksbygninger. Dette er ei 
sag med fire eiere. Jens Magne 
Mømb og tre naboer og kjøpte 
egen sirkelsag på 1990-tallet. 
På den skjærer de om lag 600 
kubikkmeter eget tømmer, pluss en 
del innkjøpt fra andre skogeiere. 
-Vi sager stort sett bare ru last, 
uten å gå videre med høvling. 
Interessen for gode kledningsbord 
har blitt skjerpet. Det er tross alt 
mange som begynner å se fordelen 
av ru last der margsida kan snus til 
god heft for maling. 
Villmarkspanel av furu er også 
viktig for oss. Det er mange 
som reiser innom på veien til 
hytter i Gudbrandsdalen andre 
hytteområder i Hedmark og 
Oppland. Da kommer de hit fredag 
ettermiddag, og laster med seg 
på biltilhengere, sier Jens Magne 
Mømb. 
 Sammen med kona Liv Marit 
Strupstad eier og driver han en 
typisk korn- og skogsgård i Nes. 
Nå er sønnen i ferd med å overta 
gården, og han regner med å 
bruke mer tid på saga etter hvert.
På egen gård så de også behov 
for å sette i stand et eksempel på 
eldre landbruksbygning: Et laftet 
redskapshus med jordkjeller under 
er nå satt i stand med nytt tak og 

delvis nye laftestokker i veggene. 
Sammen med eget tømmer og 
arbeid har råd og hjelp til søknader 
fra Ressurssenteret bidratt til å 
rette opp det gamle huset for et 
nytt hundreår. 

EIERINNSATS: Liv Marit Strupstad 
fortalte om innsatsen for å sette den 
gamle potetkjelleren og redskapshuset 
i stand. Mye tømmer er skiftet ut i 
veggen, og nesten alt av takverket. 
Med eget arbeid, eget virke, SMIL-
midler og støtte fra en privat stiftelse er 
bygningen nå i stand til videre bruk og 
et varig innslag i landskapet. 

Stor kontaktflate gjennom 
nettsted
- For å finne materialer og hånd-
verkere bruker folk internett, og 
Bygg og bevar har stor kontakt-
flate gjennom nettsida. Her søkes
det på fagartikler vi skriver om 
restaurering. Vi skal være binde-
leddet som hjelper til riktige 
materialvalg og godt håndverk 
på eldre hus. Vi lærer mye av dere 
bygdesager, og flere må gjerne 
knytte seg til vår leverandørguide, 
sa Christel E. Wigen til årsmøtet 
i Bygdesagforeningen. Bygg og 
Bevar har over 6800 venner på 
Facebook. Nettstedet har også 
en rekke henvendelser fra kresne 
kunder, som eier eldre bygninger 
bygd med rikdom.

Populært tilbud
”Ressurssenter for eldre landbruks-
bygninger” startet som et ettårig 
forprosjekt i 2012. Prosjektet 
har hatt suksess, og vil fortsette 
i tre år fra 2013. Et mål er å 
opprette et permanent ressurs-
senter når perioden er over. 
Prosjektet eies av Akershus bonde-
lag, Fortidsminneforeningen og 
Hvam Agro utvikling. Finansier-
ingen skjer gjennom Akershus og 
Østfold fylkeskommuner, land-
bruksavdelingen hos Fylkes-
mannen i Hedmark og Riksan-
tikvarens verdiskapingsprogram. 
Senteret kan kontaktes via www.
agroutvikling.no
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Hvorfor driver du 
bygdesag? 
Slike spørsmål kan være 
vanskelig å svare på. I denne
serien stiller Stefan Nordmark
flere av dem, peker på noen 
alternative svar, og deler 
egne erfaringer med oss. 

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

Om du er som småsageiere flest, så
kan det finnes mange grunner til at du
driver en trebedrift. Kanskje har du:
- arvet sagbruket
- funnet en hobby som gir avkobling
og lar deg tjene litt ekstra
- du var maskininteressert, og trang
maskiner til egen bygging, og så 
ønsket naboen hjelp til materialer, 
og så…
- hadde god tilgang på tømmer
- så muligheter i å skape en arbeids-
plass og drive næring, helt eller delvis
Uansett grunnen til at du ble bedrifts-
eier, så krever nå et viktig spørsmål
svar: Hva er det som gjør at du vil
fortsette å drive din bygdesag eller
trebedrift? 

Fra tilleggsnæring 
til hovednæring
Min egen historie begynte med at 
jeg skulle bygge ut mitt eget hus, og
hadde bruk for en høvel til å høvle 
golvbord med avsmaling. Fra før var
jeg bedriftseier som konsulent for 
prosjektstyring i store bedrifter og 
myndigheter.  
 Da huset stod ferdig, beholdt 
jeg høvelen. Å høvle fine lister og
panelbord var moro, og en fin kontrast
til et abstrakt arbeid som konsulent.
Så ville naboen ha lister, og en kamerat
som startet byggevarehandel solgte
mengder av listverk, og snart var den
dyre høvelen inntjent. 
 I dag er det mine ansatte som 
får være kreative og skape, for jeg 
rekker det ikke selv. Ikke engang å
bruke utstyret til trelast for eget hus.
Jeg fortsetter likevel å drive tre-
bedriften. Men nå for å tjene penger,
og det er annen grunn en den som 
fikk meg til å starte opp. 

Lag mest av det 
du er god til
Tenk gjennom 
hva du vil og kan 
produsere: 
- Hva slags 
maskiner og 
lokaler har
du?
- Hva slags tømmer 
har du tilgang på? 
- Hva har du av 
kunnskap og tid? 
Da jeg startet med 
å høvle golvbord
hadde jeg bra 
utstyr, og kunne 
mye
om det. Men jeg 
ville også lage
dører og vinduer. 
Til det manglet jeg 
maskiner, og ikke minst kunnskap.
Det ble noen standardvinduer de 
første årene, men lønnsomheten 
var dårlig. Men i 2012 produserte vi
over 100 vinduer, alle med spesielle
mål og utforminger, og de ga god 
lønnsomhet. 
 Om du er nystartet, er mitt råd
å begynne med både det du vil og
kan produsere. Søk mot det du vil,
men hittil ikke kan, og forsørg deg
om nødvendig med det du kan, men
ikke ønsker å holde på med på 
lengre sikt. 
 Et annet eksempel på produkt-
utvikling var når vi kom over et parti
fingerskjøtt plank med varierende 
dimensjoner. Vi kunne solgt alt til
lavpris i kameratens byggevare-
utsalg. Men vi valgte å konstruere 
en type bod der planken var den
viktigste komponenten. På den
måten fikk vi opp foredlingsgraden,
og tjente mer penger. 

Kjøpere og kunder
For å lykkes, må en forstå kunden. 
Hvilke kunder har jeg, og hvilke 
kunder vil jeg ha? 
 Personlig skiller jeg mellom 
kjøpere og kunder. En kjøper er
etter min oppfatning en som ensidig
ser på prisen. De kan reise 10 mil
for å kjøpe terrassebord som er 15
øre billigere pr. løpemeter. Det er
sjelden lønnsomhet å sette et prisnivå 

som tiltrekker seg kjøperne. 
 En kunde derimot, er en som 
verdsetter det du leverer utfra mer 
enn bare prisen. En fornøyd kunde 
kommer tilbake, særlig om en får
til en personlig omgangstone eller
service. Det kan aldri store salgsteder 
få til, så overlat kjøperne til dem og
ta godt vare på kundene. 

Hjelp kunden med flere behov
Med fare for å havne i en kjønns-
rollediskusjon, skal jeg gi et eksempel
fra virkeligheten. Hun, la oss kalle
henne Anna, innså at sommerstedet
ikke kunne få plass til alle når datteren
hadde stiftet familie og tok plass i 
feriene. Mannen, la oss kalle han 
Anders, fikk beskjed om å bestille 
et ferdigbygd anneks i elementer.  
Anders likte ikke tanken på å sette 
opp ei planketømret brakke eller 
noe liknende i det opprinnelige 
torpmiljøet med gamle hus. Derfor 
sa han klart fra at han skulle bygge 
noe eget som passet bedre inn. 
Problemet var at han aldri hadde 
bygd noe som helst før. 
 Så en dag kommer Anders til 
ditt sagbruk med usikkert blikk, og
spør etter materialer. Etter noen 
ledende spørsmål fra deg, noen tips
og gjerne noen skisser på papir, laster
dere til slutt opp en hel tilhenger 
full av materialer. Anders drar hjem,
mye tryggere på å bygge sin bod 

Bli en bedre trebedrift

Golv ble starten for Stefans trebedrift. Her er et golv av 
kvistfri gran med nating. Natingen henter forbilde fra 
skipsdekk og maritime miljøer, noe det runde vinduet 
følger opp. 
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eller ekstrahytte. Han er ekstra stolt
når datteren med familien kan rykke
inn. Anna har fått sin bod og fornøyd
mann. Du har gjort et bra salg av 
materialer, men ikke minst har du
fått en kunde som vil komme tilbake. 
 Konklusjon av dette er: Hør nøye
etter, så kan du gi kunden det han 
eller hun behøver, ikke bare hva 
kunden spør etter. 

Selg funksjoner, ikke produktet
Småprodusenter har ofte for mye 
fokus på produkter. Verden er på vei 
bort fra et produktsamfunn, og over 
til et tjenestesamfunn. Det kommer 
før eller siden til å bli tydelig også 
for småskala trebedrifter. For noen 
tiår siden kunne dialogen være slik 
når hytteeieren fra storbyen kom til 
den lokale saga: 
- Har du trepanel? 
- Om du mener en tom-fem, så 
ligger den der borte.  
La oss håpe at sageieren i dag har 
blitt mer tjenesteorientert, og at 
samtalen etter kundens spørsmål 
kunne forløpt slik: 

- Hva skal du bruke panelen til? 
- Jeg skal bytte panel på ei dør.
- Da foreslår jeg en faspanel som 
denne.
- Ja, den ser lik ut som den gamle. 
- Kom inn og ta en kaffekopp, mens 
vi kapper den i lengder som du kan 
få med i bilen.
 Oppdraget er altså å levere noe 
som fungerer hele veien. Det skal 
væreenkelt, men også oppfylle den 
funksjonen som kunden ønsker. 
Du leverer en funksjon, gjennom å 
tilvirke produkter.  

Finn riktig marked
Markedet er det området der det 
finnes kunder som etterspør det 
du vil levere. Det finnes mange 
gode produkter som mangler 
etterspørsel. Selvsagt går det an 
å skape en etterspørsel, men det 
vil vanligvis kreve store utgifter 
til markedsføring. Det er lettere 
å fokusere på det som alt har en 
etterspørsel. 

”Hør nøye etter, så kan du 
gi kunden det han eller 
hun behøver, ikke bare hva 
kunden spør etter.”

 I begynnelsen kan det 
være vanskelig å slå fast hvilke 
markeder som er verdt å satse 
på. Skal jeg ha et bredt utvalg 
varer for et lokalt marked, eller 
få varer for et større geografisk 
område? Forutsetningene har 
blitt bedre for den siste løsningen 
ettersom markedsføring har blitt 
enklere med internett. Det som 
ofte begrenser det geografiske 
markedet er vekt og volum. 
Tunge varer med mye volum og 
lavt prisnivå passer ikke for å 
selge over alt for store avstander. 
På den andre siden gir høye 
fraktpriser også en høyere terskel 
for at andre produsenter i din 
region begynner å konkurrere. 
 Å starte med nokså bredt 
utvalg produkter og seinere 
fokusere mer på det som gir best 
lønnsomhet kan være en bra 
måte å prøve seg fram på. 

Finn flere markeder
Min egen bedrift er aktiv på flere 
markeder. Golv leverer vi nesten 
bare til Mälardalen og sørover. For 
listverk har vi et lokalt marked, 
mens storparten av produktene 
fordeler seg til hele landet. For 
spesialsnekring og reservedeler til 
gamle hus er nesten hele markedet 
innenfor egen kommune. 
Disse markedene har sine egne 
forutsetninger, og det gjelder å 
finne ut hvordan markedsføring, 
leveranser og kundeforhold bør 
håndteres i hvert av dem. 
  
Neste gang: Varemerke

Rett trapp med omtrent 10 meter rekkverk.
Under trappa skal kunden bygge et
spisskammers, med vegger i perlestaff-
panel. For Tönshammars Brukssnickeri 
er markedet for denne typen spesial-
snekkerprodukter stort sett lokalt. 

Å tenke over til neste artikkel: 
Hva vil du få ut av din tre-
bedrift? 
Hvilke kunnskaper har du som
kan være verdifulle? 
Hva slags lokaler og maskiner 
har du? 
Hva slags tømmer og trelast har 
du tilgang til? 
Hvilke produkter vil og kan du 
tilvirke? 
Hvem er dine typiske kunder? 
Hvilke behov har de? 
Hva er det som gjør at de hand-
ler akkurat med deg? 
Hvilke markeder er viktigst for 
din bedrift? 
Hva må du gjøre for å komme 
inn på, eller ta mer av disse 
markedene? 
Skriv ned svarene!

HUSKELISTA

Stefan Nordmark er medlem 
av svenske Småsågarna, Norsk 
Bygdesagforenings parallell i 
Sverige. Han driver Tönsham-
mars Brukssnickeri i Hälsingland. 
Sagbladet har fått lov å bruke 
hans artikler. I en serie på fem 
artikler stiller han sentrale 
spørsmål for å tenke igjennom 
hvordan du driver din bedrift. 

STEFAN NORDMARK
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Planer om egen sag for sitka

Lofoten og Vesterålen 
bygdesaglag deltar i arbeidet 
med å vurdere byggingen 
av et eget sitkasagbruk for 
å ta hånd om større kvanta 
i Nordre Nordland og Sør-
Troms. 

Tekst: Per Øyvind Berg

Det er gjennom prosjektet 
Kompetansebygging i Vesteråls-
skogen at en nå ser på mulighetene
for et eget sitkasagbruk. Her deltar
også Fylkesmannen i Nordland, og 
kommunene Harstad, Sortland og 
Bø. Prosjektet er nå i en sluttfase. 
Fylkeskontakt i Norsk Bygdesag-
forening, Nordland fylke, er Trygve
Brenna, som også er leder av Lofoten
og Vesterålen Bygdesaglag. Han 
deltar i ei arbeidsgruppe for et 
sitkasagbruk, og oppsummerer noe 
av bakgrunnen slik: 
 - I seinere tid er det kommet i
gang maskinell hogst av skog i
distriktet, hvor en stor andel er sitka-
gran. Massetrevirket er man så heldig
å få omsatt til Elkem Salten verk, 
men med nokså stor fraktkostnad. 
Sagtømmeret derimot, må fraktes 
ut av landsdelen, til eksport, med 
miljøbelastning, og lang og dyr 
frakt, sier han. 

Egen teknikk
-Sitkagran har ufortjent fått et dårlig
rykte. Derfor ønsker vi å bidra til 
verdiskaping og økt inntjening 
med basis i dette treslaget. 
Sitkasagtømmeret er det ingen norske
sagbruk som ønsker å gjøre seg
nytte av. Dette fordi sitka stiller
andre krav til å bygge opp saglinjer,
blant annet fordi sitkagran har store
dimensjoner. Sitka har også væske-
transport i hele stammen, og kan 
ikke tørkes sammen med trelast 
av gran. Ved høvling krever sitka 
skråstilte høvelstål for å unngå at 
fibre reiser seg. På samme måte 
som man velger å sage vanlig gran 
og furu på forskjellige sagbruk, 
må man ha eget sitkasagbruk. 
Skogeierlaget og saglaget ønsker 

derfor å få i gang et sitkasagbruk som
kan foredle tømmer fra kystområdet 
i Nordland.
Et slikt sagbruk vil styrke markedet 
for bygdesagene, som fremdeles 
vil ha sin posisjon for leiesaging 
og spesialdimensjoner, sier Trygve 
Brenna. Han anslår at tilgjengelig 
tømmervolum om 10 år vil ha en 
verdi av 19 millioner kroner. 

Avklaringer
Flere forhold må kartlegges nærmere 
for å kunne gå videre med planene 
om et sitkasagbruk i regionen. Ivar 
Skogstad fra Skogsselskapet tok 
for seg noen spørsmål i møtet:  
•	 Avklare	ressursgrunnlaget	i	
regionen i et tidsperspektiv, der 
en også ser på avvirkning og 
leveransevilje
•	 Kundegrunnlaget.	Hvilke	
avtakere er aktuelle i regionen, 
nasjonalt og internasjonalt? Hvilke
produkter/kvaliteter kan bli 
etterspurt? 
•	 Hva	slags	sagbruk	bør	det	satses
på? Ta stilling til kapasitet, areal-

behov, veier, havner og mulighet 
for utbygging.
•	 Hva	er	investerings/
finansieringsbehov? 
Sammen med Nils Erik Klausen, 
Vesterålen Skogeierlag og Trygve 
Brenna skal Ivar Skogstad arbeide 
fram en innstilling innen 1. juli 2015. 

TØMMER: Gode bestand av plantet sitkagran viser flott tømmerkvalitet 
(Foto: Inger Marie-Svingeset). 

Det finnes mye bra dokumentasjon
på egenskapene til trelast av sitka-
gran, både for styrke, spikrings-
fasthet og vedheft for maling. 
Disse er rapportene er laget og 
utgitt av Norsk Treteknisk Institutt: 
- Sitkagran som konstruksjons-
virke (Rapport 70)
- Sitkagran som utvendig kled-
ning – feltforsøk (Rapport 68)
- Sitkagran som utvendig kled-
ning - produksjonsforsøk (Rap-
port 63)
- Sitkagran som utvendig kled-
ning – vedheftstest (Rapport 69)
- Fokus på tre, 49, 2009 Sitkagran 
Kilde: www.treteknisk.no

Sikta - mye er 
dokumentert
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Riksantikvaren oppfordrer flere byer 
til å opprette byantikvarstillinger, og
tilbyr utvalgte kommuner 400.000 
kroner i to år. Kommunene må i så 
fall ansette byantikvar i full stilling, 
under forutsetning av videre bevilgning
i statsbudsjettet. Målet er å få 
byantikvarstillingen som del av
kommunens permanente virksomhet.
 Tilbudet er sendt ut til 65 

bykommuner som er med i 
Riksantikvarens register over byer
med kulturmiljøer som har nasjonal 
interesse. Søknadsfristen er 1. juni. 
I tillegg til økonomisk tilskudd vil
Riksantikvaren følge opp med faglig 
støtte og invitere til et nettverk for 
byantikvarene.
 I dag har Oslo, Bergen, Trondheim,
Sandnes, Stavanger og Kristiansand 

egen byantikvar. Denne faginstansen
skal ivareta kommunens kulturminne-
interesser og være rådgiver i spørsmål 
om bevaring av kulturhistoriske 
bygninger og miljøer. Med byantikvar-
stillinger vil man løfte standarden og
sende et tydelig signal til publikum,
utbyggere, grunneiere og andre 
om at kommunen tar kulturminner 
på alvor.
 Norsk institutt for by- og 
regionforskning har i en rapport 
vist at byantikvarene har en viktig 
rolle i kommunene. En byantikvar 
har muligheter for å komme tidlig 
inn i planprosesser og byggesaker, 
og er med på å sette premisser for 
beslutninger som berører viktige 
kulturminneverdier. Byantikvarene 
er en viktig stemme uavhengig av
plassering i kommunens organisasjons-
modell.
Kilde: www.riksantikvaren.no 

Ti nye byer kan få byantikvar

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – tømmersagblad med plasmasveisede tenner

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

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

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

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

Tre i skoler blir tema for årets
trearkitekturkonferanse. 
Den viser gode eksempler 
på dette fra både Norge og 
Europa. 
Fjorårets Trearkitekturkonferanse 
var den første i rekken, og ble godt
mottatt. Den kan anbefales bygde-
sager som ønsker å følge opp 
arkitektmiljøet med sine produkter. 
Årets konferanse den 11. juni 
følger samme opplegg. Det er et 
dagsarrangement, der det er god 
mulighet for å knytte kontakter 
både underveis og avslutningsvis. 
 Skoler, barnehager og 
svømmehaller er viktige deler av 
den offentlige bygningsmassen, 
som finnes spredt i alle kommuner. 
Leveranser til slike bygg kan bli mer 
og mer aktuelle for bygdesager. 
Også tre i kombinasjonen med 
reiseliv er et tema i foredragene. 
Konferansens nettsted for program 
og påmelding er www.trearkitek-
tur.no

Trearkitektur-
konferansen 2014
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Serra Norge AS
Vi er importører av Serra og Bamsesågen i Norge, 

og kan tilby et komplett program.

Vi ynskjer gamle og nye kunder velkomne.

Fra 36.600 +mva

Vi har flere modeller klare for demonstrasjon.
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Din komplette leverandør av verktøy og 
service for 

sagbruk, høvlerier, treforedling og 
metallindustri.

Vår servicebil henter og leverer!

Ring oss gjerne for gode tilbud!

LSAB Norge AS
Fossvegen 15
2337 Tangen

Tel: 62574600
E-post: info@lsab.no
www.lsab.no
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20 år med fast følge

Läppeställaren har vært et
trofast følge til Karas sirkel-
sager. I år er det 20 år siden
Fredrik Malmberg utviklet og 
solgte den første utgaven. 

Tekst: Erika Malmberg. Redigert 
og oversatt med tillatelse fra 
Småsågaren.

Siden 1994 har Fredrik Malmberg 
videreutviklet stillmaskinen. Hele
tiden har den blitt solgt og forhandlet 
i tett samarbeid med Kara sirkelsager,
men er også mulig å tilpasse andre
sirkelsager. Sitt navn har den fra 
småbyen Läppe i Södermanland i
Sverige. Her har Fredrik Malmberg
et gårdsbruk, som har vært utgangs-
punktet for å konstruere ny teknikk 
for småskala treforedling. To døtre er
med i selskapet for å ivareta blant annet
de utenlandske henvendelsene.

Stillstand og nye produkter
I det siste er det særlig utstyr for å 
utnytte trevirke til pellets som har 
blitt utviklet i det nye selskapet 
Läppe Energy Technology AB. 
- Vi får mange henvendelser fra 
utlandet om pellets, maskiner og
tørketromler, sier Fredrik Malmberg.
Han har jobbet med pellets i flere år,
med å utvikle sponrivere og utstyr 
for chip tørking. En slik innsats gir 
muligheter for lån og deltakelse i
forskning og andre prosjekter. Fredrik
Malmberg leide inn en konsulent 
til hjelp med dokumentasjon og
søknader. Med lånet kan han betale
konsulenter, konstruksjonstegning, 

ingeniør- og elektrikerarbeid. 
- Det er mye arbeid å få lån, men også
en fantastisk mulighet til å akselerere 
utviklingen. Hvis jeg skulle utvikle 
pelletsutstyr i tråd med egne midler, 
ville det ta 5-6 år, sier Fredrik.

Nytt nettverk
Som mange andre i svensk maskin-
industri, har Fredrik Malmberg i 
seinere år hatt lav etterspørsel. I 
stedet for å sture, har han gått inn 
for utvikling. Blant annet har han 
reist til hvert enkelt energimøte 
i nabolaget og stilte spørsmål til 
ekspertene. Det ga både ideer og 
kontakter.
 Nylig kom den berømte ketchup-
effekten: I tillegg til å få støtte for
arbeid med pelletslinje, fikk han en
forespørsel fra Jordbruksteknisk 
institutt om å teste landbruksprodukter
som strandrør, lin, halm, siv, hestemøkk
og vier til pellets. Det tredje var 
deltakelse i et skogprosjekt. I tillegg
merker han nå en økt interesse 
blant kundene for både sagbruk og 
pelletsmaskiner. 
 - Når en arbeider på prosjekter, 
hender det at du står fast. Da er 
det like godt å la saken hvile en 
stund og gå i gang på nytt seinere. 

Fleksibel med å leie inn
- Jeg har ingen ansatte. For meg er
det best å kjøpe tjenester og ansette
folk til timer, sier Fredrik.

- Han som tegner for meg jobber 
kanskje 30 timer i måneden i 
gjennomsnitt. Når man setter bort
tegneoppdrag, er det viktig å bli
enige om opphavsrett, slik at begge
parter er klar over at det er dine 
tegninger. 
 For Fredrik var det aldri et 
spørsmål om å lære å tegne selv. 
Han tror på å leie fagfolk, for det 
tar tid å lære et tegneprogram. 
Etter fem år er det et effektivt 
samarbeid.
- Når jeg får en idé, jeg bygge den
første prototypen for å teste ideen. 
Når jeg ser at alt fungerer, kommer 
tegneren og tar alle mål. Når 3D-
tegningen er ferdig er også alle detaljer
spesifisert og klar til å sende til et 
ingeniørselskap for laserskjæring. 
- Takket være samarbeidet, kan jeg 
avtale med verkstedet på forhånd, 
for eksempel fredag neste uke, 
for de delene som jeg trenger å få 
laget. Normalt kan leveringstiden 
være opptil 4-5 uker. Jeg har lært 
at du må være ute i tide, ellers må 
du vente. Jeg er også bevisst på å 
verdsette kontakter i nærområdet. 
Jeg bruker ikke firmaer mer enn 30 
mil unna hvis jeg kan unngå det. 
Endringer og alternativer må alltid 
diskuteres i slike forhold. Derfor 
må en telle reiser og transport når 
man sammenligner enhetspriser. 
Nærhet er verdifullt, sier Fredrik 
Malmberg.

NY TEKNIKK: Fredrik Malmberg har sin tredje utgave av Läppeställaren i salg. 
Men innsatsen for ny teknikk er nå i sterkere grad rettet mot trepellets. (Foto: 
Erika Malmberg)

VELKJENT: Digital innstilling av 
dimensjon letter arbeidsdagen. 
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NYTTIG UTSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON

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

Se vår hjemmeside: www.sagutstyr.no

Ny forhandler for Østlandet
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FolieCon  
 
 
 

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

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”

Ystadvn. 41
7670 Inderøy
Tlf. 47 87 50 00
www.logosol.no

ALLE PRISER EKS. MVA. OG FRAKT
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K 
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257.000,-

LOGOSOL
RAMMESAG L500
Opptil 21 perfekte, 
direktesagde 
bord av 
hver blokk.
Enkel installasjon. 
Effektiv og høy 
driftssikkerhet.

STØRRE KAPASITET!

Gode
og effektive

sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer

Kapsager

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes

7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen

3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no
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Skarp konkurranse om 
tømmeret
Gjennom flere eksempler viser siste
Norsk Skogbruk en skjerpet kamp om
tømmeret, og til dels store pris-
forskjeller for skogeier. I et eksempel
har en skogeier i Østerdalen fått 
tilbud fra fem forskjellige aktører i
tømmeromsetningen. Det er lagt
til grunn et tømmerparti på 3 000
kubikkmeter. Prisene i gjennomsnitt
for hele kvantumet varierer fra 
422 kroner i høyeste tilbud til 373 
kroner i det laveste. Bak disse 
forskjellene ligger det uttak av 
spesielle sortimenter både fra 
sagtømmeret og fra massevirket. 
Men forskjellen i pris er størst for 
sagtømmer over 18 cm, og dette 
tømmeret utgjør også mest i volum 
i forhold til totalen.

Skjær i sjøen for havn 
Det er hard dragkamp om den
attraktive 120 måls store tømmer-
terminalen på Lierstranda ved Drammen.
Det nyetablerte selskapet Drammens-
regionens Virkesterminaler AS (DVT)
som eies av Viken Skog SA, SB Skog 
AS, Nortømmer AS og Glommen 
Skog SA ønsker en avtale om framleie
med Södra Cell. Samtidig har Statens
landbruksforvaltning gitt Drammens-
regionens Virkesterminaler AS 11,1 
millioner kroner til etablering av ny 
flytekai utenfor tømmerterminalen 
på Lierstranda. 
 Eierselskapet bak havna viser så
langt til en avtale fra 1979. Der står 
det at det festede areal skal tjene som
tømmerterminal for Tofte cellulose-
fabrikk. Å åpne opp for en generell 
utskiping av tømmer er ikke er i tråd
med festeavtalen. Lier kommune har
derimot ønske om å utvikle boliger 
og næring på arealet, slik området 
også er regulert for. 
Kilde: Lierposten 

Økt import av trevarer  
Importen av trevarer har økt med 
50 millioner kroner mot samme 
periode i fjor, en økning på 10 %. 
Eksporten svekkes. 
 Målt mot samme tid i fjor, har 
importen av trevarer steget til 482 
millioner kroner. Dette tilsvarer en

økning på mer enn 50 millioner kroner.
Noen varegrupper: 
•Import	av	dører	har	økt	med	16	
millioner
•Import	av	vinduer	har	økt	med	13	
millioner
•Import	av	kjøkken,	bad	og	
garderobe har økt med 4 millioner 
•Import	av	trapper	1	million	kroner
Eksporten svekkes ytterligere i februar
måned. Vi har eksportert trevarer 
for kun 36 mill kroner hittil i år. 
Importen av PVC vinduer beløper seg
til 29 mill kr i januar og februar.
Kilde: Norsk Trevare

Skogsmaskinsalget tar 
seg opp  
De tre største skogsmaskinmerkene
har en nokså lik oppfatning: Det går
mot bedre tider, men det går langsomt,
rapporter messearrangøren Skogsnolia
i Umeå.
 Det var et tregt salg av skogs-
maskiner i hele 2013, og å ta seg 
opp til et brukbart salg vil trolig 
ikke skje før kommende høst og 
fram til våren 2015.
–Totalt ble 2013 et  av de dårligste 
åre volummessig siden år 2000. 
Akkurat nå er vi i et normalnivå, 
der vi merker forbedringene i 
konjunkturforhold, sier salgssjefen 
på Komatsu Forest i Sverige. 
Konkurrenten Ponsse melder at 
omsetningen av brukte maskiner 
har økt til det bedre, mens salg 
av nye maskiner går trått. En er 
fornøyd for allerede å ha solgt 
flere maskiner enn i fjor. 
 John Deere merker optimisme 
på sine demonstrasjonsturer. De 
viser dessuten til at søknader om 
hogst har økt med 37 prosent fra 
samme tid i fjor. 
Kilde: www.skogen.se

Krevende for Furnes 
Almenning 
2013 ble et krevende år for Furnes 
almening, som etter at ytelser til de
bruksberettigede er trukket fra, ser
røde tall i regnskapet. De 248 bruks-
berettigede i almenningene må 
innse at tallene pekte i feil kurve 
sett opp mot regnskapstallene for 
2012. Av en omsetning på snaut 22 
millioner kroner, satt almenninga 

igjen med en snau million i overskudd.
 Samtidig ble det utbetalt 1 
123 724 kroner i bruksrettsytelser i 
2013, og dermed satt furnesingene 
igjen med underskudd totalt sett. 
Furnes almenning har i mange år 
opplevd stor oppmerksomhet om 
sin trelast med egne produkter og 
materialer med standardmål.
 -Trelastsalget har hatt nedgang
i omsetning sammenlignet med 2012.
Vi måte også justere våre priser litt
ned på våre «brødvarer» for å 
konkurrere med andre aktører, 
heter det i årsmeldingen. Furnes
almenning har inntekter fra saga
og byggevarer som hovedinntektskilde
med snaut 15 millioner kroner av 
en omsetning på 22 millioner kroner. 
Kilde: Østlendingen 

Nye regler for å 
permittere  
Forskriften om dagpenger under
permittering er endret med virkning
fra 3.februar i år, etter møte mellom
NHO, LO og arbeidsministeren. 
Vilkårene for å få dagpenger fra Nav
vil nå normalt være oppfylt om 
arbeidsgiver og arbeidstakerne 
v/tillitsvalgte er enige om at 
permittering etter vilkårene i 
Hovedavtalen er oppfylt. 
 Sørg derfor for en 
dokumentasjon av dette gjennom 
protokoll med tillitsvalgte eller 
representanter for ansatte. Dersom 
slik enighet oppnås, skal NAV etter 
den nye forskriften bare unntaksvis 
kunne gå inn og overprøve denne 
vurderingen, mens den gamle for-
skriften fastslo at vilkårene for dag-
penger ikke nødvendigvis var oppfylt
selv om vilkårene etter Hovedavtalen
om saklig grunn for permittering 
var oppfylt.
 Den nye forskriften legger også
til grunn at årsaken til permittering 
må ligge utenfor det arbeidsgiver 
kan påvirke. Arbeidsgiver må ha gjort
det som med rimelighet kan forventes
for å unngå permittering, men det 
er ikke noe krav om at forholdene 
som begrunner permittering må ha 
oppstått plutselig.
Kilde: Norske Anleggsgartneres 
forbund / www.naml.no og 
regjeringen.no
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Tivolibane i tre fyller 
100 år
For 100 år siden oppførte Tivoli i 
København en av verdens første 
rutsjebaner av tre. Den ble bygd 
av samme tømrermester som i 
1932 bygde nok en bane nord 
for København. Begge baner er 
fortsatt i drift. 
 Banen fungerer med 
tyngdekraftens hjelp. Når de opptil 
fire tonn tunge vognene er heist opp,
kan en toppfart på 58 km/t gi sug 
i magen på de fleste. Banen er 625 
meter lang og sporvidden er 75 cm.
I 2012 tok 1,3 millioner gjester turen
med banen. Dermed er den blant de
aller mest brukte delene av Tivoli. 
Kilde: www.trae.dk 

Jubileum for hall
I år fyller Degerneshallen 
30-årsjubileum. Hallen er trolig den 
eneste i Norge uten kommunale 
bidrag. Da hallen ble reist kjøpte 
flere av klubbens håndballjenter 
aksjer i hallen, og ildsjelene tigget 
tømmer og korn fra de lokale bøndene.
Alt tømmeret de fikk inn, kjørte de
til Skammelsrud sag, der de fikk halv
pris på alt arbeid. 
- Vi hadde bruk for mye treverk og 
betong, og det fikk vi også. Når 
hallen var ferdig bygget, hadde vi 
så mye materiale til overs at det var 
nok til å bygge to-tre hus, forteller 
lederen for hallen til Rakkestad Avis. 

Sopp kan bli trelim
Sopp er vanligvis svært uønsket i tre.
Stikk i strid med dette har et amerikansk

firma funnet opp en metode der
soppmycel utnyttes til å lime sammen
treplater. Soppen får limende 
egenskaper ved å trenge inn i 
råmaterialet, som for eksempel 
tre. Den dyrkes på et substrat, 
danner skum som blir klebrig. 
Når prosessen er ferdig avsluttes 
soppens vekst med varm damp. 
 Firmaet Ecovative Design 
som har utviklet metoden, er 
sopp velegnet til framstilling 
av sponplater av trefibre, eller 
restprodukter fra landbruket som 
f.eks. halm. Men metoden kan 
også brukes til liming av massivt 
tre.
Kilde: www.trae.dk

Riksantikvarens 
kulturminnepris
Entusiaster land og strand rundt gjør 
en strålende innsats for å ta vare på 
kulturminner. Med Riksantikvarens 
kulturminnepris ønsker en å 
hedre det viktige arbeidet som 
gjøres for godt kulturminnevern i 
lokalmiljøene. Riksantikvaren håper 
at så mange som mulig vil benytte 
anledningen til å nominere gode 
kandidater. Nominasjonsfristen er 
30. juni 2014.
 Tidligere vinnere er Johannes 
Rørtveit fra Vesterålen og Lofoten 
som fikk prisen i 2013 for sin 
livslange innsats for bevaring og 
formidling av kystkultur. Den første 
som fikk prisen i 2012 var Geirr Vetti 
fra Luster for sin store innsats for 
istandsetting av eldre bygninger og 
kulturlandskap, og for internasjonal 
kunnskapsformidling. 

Kilde: www.riksantikvaren.no

Materialbanken 
fusjonerer 
Fusjonen med Alvdal skurlag starter 
så snart den er vedtatt i begge 
selskaps generalforsamlinger. 
Likevel må det bli nedbemanning 
hos Materialbanken i Vingelen i 
Tolga. Styreleder i Materialbanken, 
Per Skaare, sier at bedriften var 
konkurstruet etter to år med 
underskudd.
– Bedriften har hatt svært stor 
suksess med sine tømmerelementer, 
men har aldri tjent mye penger, 
sier Per Skaare. Med fusjon har han 
stor tro på framtiden for bedriften. 
 – Materialbanken spesialiseres 
mot elementbygg og gårdssag-
produkter, mens Alvdal Skurlag vil
håndtere den tradisjonelle høvlingen,
sier daglig leder Roar Voll. Han mener
samlingen av salgsavdelingene vil
styrke konkurransekraften for det
nye selskapet. Alvdal Skurlag er
Norges nest største royalimpregnert-
produsent, og Norges største 
produsent av malmfuruprodukter.
Kilde: Østlendingen

Norsk Bygdesagforening 
og Sagbladet ønsker 
medlemmene og andre 
lesere en god sommer!

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

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

Benytt vårt slipeverksted
hvor vi har en moderne

maskinpark både for
båndsagblad og
sirkelsagblad.

Vi har egen
servicebil som

bringer og
henter sagblader

for våre kunder
fra Lillesand i sør til

Steinkjer i nord.

«Sammen er vi skarpest»

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

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

av alt verktøy

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

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

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

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

23

Tlf: 23 35 64 00

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

Ove Ødegård AS 
Bekkevn. 202 Vear Industriomr. 3173 Vear

Tlf: 33 36 51 56  
Epost: post@oveodegaard.no

Mebor Norge AS  
tlf. 995 46567 

eller 952 27691
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BReturadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal

Brukte og nye slipemaskiner til salgs


