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Sagbladet
Sagbladet er eit medlemsblad
for Norsk Bygdesagforening og blir
utgjeve med 4 nummer i 2021.
Bladabonnement kostar kr 600 pr. år.
For fleire abonnement til same
adressat betales kr 300 pr. år/blad.
Medlemsbladet er inkludert i medlemskontingenten. Ta kontakt med
redaktør om du ønskjer abonnement
eller evt. medlemskap i foreininga.
Opplag 400.
Redaksjonen avslutta: 18.06.2021.
Ansvarleg redaktør:
Inger-Marie Svingeset
Tlf.: 918 86 113
e-post: admin@sag.no

Norsk Bygdesagforening vart stifta i
1987. Foreninga har ca 200 medlemmer
pr. 1. januar 2021. Medlemskontigenten
er gradert etter lønnsutgifter:

Under 500.000 = 		
2 950 pr. år.
Mellom 500.000 og 1 mill. = 3 750 pr. år.
Over 1 mill. =		
5 250 pr. år.
Fyrste medlemsår gir vi 50% rabatt.
Det er også høve å tinge interessemedlemsskap til kr. 950,- (Dette inkl.
Informasjon og medlemsblad).

ADMINISTRASJON
Inger-Marie Svingeset,
dagleg leiar
Tlf. 918 86 113
admin@sag.no
www.sag.no

Designmal og lay-out:
Forglemmegei Reklamebyrå,
Brugata 1, 2500 Tynset
Tlf.: 971 89 996
e-post: cathrin@fmereklame.no
www.fmereklame.no

Ragnhild Lunde,
prosjektmedarbeider
Tlf. 918 86 113
ragnhild@sag.no

Trykk: TS Trykk AS

STYRET
Ivar Grøndahl,
Adr: Chausseen 737
2340 Løten
Tlf: 995 46 567
iv-groen@online.no

Utgjevingar 2021
NR.:
Materiellfrist
Nr. 3
10. sept.
Nr. 4
1. des. 		

Ugjeving
25. sept.
15. des.

Priser på annonsering i Sagbladet:
Heilside (178x238mm) kr. 3.675,Bakside (178x238mm) kr. 4.095,1/2 side (178x118mm)
kr. 2.310,1/4 side (84x118mm)
kr. 1.520,1/8 side (114x49mm)
kr. 1.050,Prisane er eks mva.
Vi er fleksible på størrelsene.
Rabattordningar: Ved bestilling av
innrykk i alle utgåver i 2021 får du
10% rabatt. Ved bestilling av 4 påfølgande innrykk vil annonsør også
bli presentert på attraktiv plass i
Leverandørguiden på nest siste side
i bladet.
Framsidefoto: Granheim Sag og
Høvel og Skaret Sag og Bygg blir
no Tradisjonsbygg Trelast AS.
Foto: Privat.
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Rune Skjørestad,
styremedlem
Pb. 39, 4395 Hommersåk
Tlf. 907 99 053
riska.sagbruk@lyse.net
Olaf Dybvad
styremedlem
Dyvasvegen 454
7517 Hell
Tlf. 911 45 773
oldybvad@online.no
Ole Jegleim,
styremedlem
Rotneimvegen 685,
3550 Gol
Tlf. 908 29 766
jegleim@online.no
Kjartan Bergsvåg,
styremedlem
Fennavegen 15
5709 Voss
Tlf . 906 42 168
kbergsva@online.no

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud,
Sarpsborg, tlf. 906 54 395
Akershus
Roar Sørgård, Hurdal, tlf. 909 96 273
Hedmark
Ivar Grøndahl, Løten, tlf. 62 59 00 05
Oppland
Per Arne Jostad, Snertingdal,
tlf. 61 18 14 15
Buskerud
Øyvind Wiger,
Vikersund, tlf. 416 42 731
Vestfold
Runar Bekkeseth,
Holmestrand, til. 33 05 16 12
Telemark
Asbjørn Roheim,
Bø i Telemark, tlf. 35 95 45 79
Agder
Jens Kristian Berglund,
Mosby, tlf. 450 39 404
Rogaland
Åsmund Bakka,
Suldalsosen, tlf. 905 23 907
Hordaland
Pål Solberg, Lonevåg, tlf. 952 11 103
Sogn og Fjordane
Jan Arild Vatnelid,
Straumsnes, tlf. 976 64 048
Møre og Romsdal
Herman Hervåg,
Sykkylven, tlf. 994 63 539
Sør-Trøndelag
Håvard Sunnset,
Korsvegen, tlf. 924 57 666
Nord-Trøndelag
Ottar Staberg, Utøy, tlf. 959 31 179
Nordland
Øystein Lyngmo,
Laukvik, tlf. 997 31 591
Troms
Arild Kulseng-Hansen,
Harstad, tlf. 947 89 350
Finnmark
Helge Molvig,
Vadsø, tlf. 454 72 526

Frå redaktørkrakken
Det er spennande tider for oss i
administrasjonen i Norsk Bygdesagforening. Lenge sidan det har
vore så høg aktivitet på marknadssida og dermed gir oss mange
positive arbeidsoppgåver. Telefonen
kimer og mange aktørar ønskjer
kontakt med våre medlemmar, vi
opplever ein svært positiv trend.
Vår oppgåve blir å bidra til å gi
medlemmane gode råd og hjelp til
vekst og utvikling. Bygdesagene
står støtt i kvalitetstoppen og det
er ingen grunn til å ikkje følgje
opp den generelle prisauken som er
på trelast. Slik marknaden er no,

er fleire interessert i å produsere
standardlast i tillegg til spesialproduksjon, og fleire sagbruk blir børsta støv av. Tida er inne for å legge
strategiar for sagbruket eller trebedrifta si. Og for dei som ønskjer å
vidareutvikle seg eller etablere nye
bedrifter er eg sikker på at tida er
der. Dei store sagbruka etterspør
trelast - og byggevareutsalg/kjedene tek inn produkta våre i større
grad enn tidlegare.
Eg håpar at bygdesagene no følgjer
opp denne gode trenden og leverer
både på kvalitet og pris. Det er
merkbart auke i forespørslane som

Gode sagvenner!
Da er endelig årsmøte i Norsk
Bygdesagforening avholdt, over to
år siden sist. Denne gangen ble det
holdt digitalt, og det gikk helt fint
selv om vi savner å kunne møtes til
det sosiale.
Jeg håper virkelig at vi ser en
ende på pandemien nå slik at vi
kan møtes fysisk til årsmøte i 2022
med alt det sosiale det medfører.
Aller først må jeg få lov til å takke
for tilliten som styreleder i Norsk
Bygdesagforening. Det var ikke
lett å sitte i valkomiteen denne
gangen! Men jeg skal love å gjøre
mitt beste i året som kommer.
Vet også at det er veldig dyktige
folk som sitter i styret sammen
med meg, og sammen med den
dyktige administrasjonen i Stryn
skal vi nok klare dette.
Berømmer administrasjonen og
styret for håndtering av aktiviteten

Helsing Inger Marie Svingeset

kjem inn via vår nettside
www.sag.no, er volumet for stort
kan du kanskje samarbeide med
eit anna medlem i ditt område?
Vårt første digitale årsmøte vart
gjennomført i slutten av mai, ei positiv oppleving, sjølv om det begrensar
diskusjonen og frårøvar oss sosial
kontakt. Sagbladet har referert frå
årsmøtet og vi har valt å presentere
både dei nye styremedlemmane og
deira bedrifter i denne utgåva.
Ha ein fin sommar!
Inger-Marie

Hilsen Ivar Grøndahl

igjennom året som har gått, det
har ikke vært lett.
Nå må vi bare tenke fremover og
som vi alle vet så er det skrikende
behov for trelast i markedet. Det er
faktisk slik at mange driver og går
helt tomme for standard trelast, og
dette selv om prisene går rett i været. Senest for to uker siden varslet
Moelven en prisoppgang på 35 %
1. august, og det ser ikke ut til at
det stopper der heller. Nå ser jeg
store muligheter for oss som er små
å ta markedsandeler fra kjedene, og
samtidig opplever jeg at de ”nye”
kundene som kommer til oss synes
det er hyggelig å høre sagbladet
gå, og kjenne lukten av tre og flis!
De blir også møtt med en kompetanse innen tre som ikke kjedene
kan tilby.
Det ligger store muligheter foran
oss nå, både for de etablerte medlemmene og nye som kommer
til. Mange kommer sikkert til å

”børste støvet” av den gamle saga
bak låven og begynne å sage igjen.
Regner med at vi også klarer å få
nye medlemmer til foreninga i året
som kommer. Nå ligger det penger
i å sage tømmer!
Men det er også veldig viktig at vi
justerer våre priser i forhold til de
store, våre produkter og da spesielt
nisjeprodukter skal prises høyere
enn standard last. Vær nøye på det.
Ufordrer samtidig medlemmene
til å komme med stoff/innspill til
styret, vi har en vedtatt arbeidsplan
for 2021, men vi er hele tiden åpen
for saker og innspill. Husk at vi er
der for dere!
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmene en riktig god sommer.
Ta vare på dere selv, så håper jeg
virkelig at vi møtes snart!
Ivar Grøndahl
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Olaf Dybvad – bonde, sagbrukar og nytt styremedlem i foreninga
På garden Dyva Lille i Stjørdal
kommune har det i generasjonar vore drive med melkeproduksjon og sagbruk. Her held
Olav Dybvad til saman med
kona Årlaug som arbeider i helsesektoren.
Familiebedrift i generasjonar:
Sonen Andreas (21) har utdanna seg
til tømrar, og jobbar i ei snekkerbedrift. Han har førebels flytta ut av
garden, men klar til å overta når den
tid kjem. Han gjorde det imidlertidig tidleg klart at han ikkje ville stå
i den gamle fjøsen frå 1926, restaurert og oppgradert i 1983.
Med eit snart 100 år gammalt steintak og dårleg grunnmur vurderte
Olaf at renovering ville bli meir
kostbart enn å bygge nytt. I 2017
selde han melkekvoten og reiv den
gamle driftsbygningen. Med mange
års erfaring som forskalingssnekkar, vart eigeninnsatsen stor på den
nye driftsbygningen i brystning av
betong og stålbuer som stod ferdig i
2018. Han bygde også alt treverket
over muren, og valde denne løysinga
framfor landbruksbygg i heiltre
fordi han ønskte ein fleirbrukshall og
eit stolpefritt fjøs. I dag husar den
nye driftsbygningen 49 ammekyr.
«Klart at eg har bygt for neste generasjon, og det er enklare å satse når
ungdommen er med», seier Olaf.
Gardsbruket Dyva Lille består av 94
dekar dyrka mark og 250 dekar skog.
Han forpaktar ein del i tillegg slik
at han til saman driv ca 350 dekar
dyrka mark – alt går til grasfor. Ved
å satse på ammekyr, har han fått
ein heilt annan kvardag enn då han
dreiv med melkeproduksjon i ein
eldre driftsbygning. Han har difor
fått meir tid til å drive sagbruket på
garden.
Sagbruket - ei viktig tilleggsnæring
Olaf fortel ei spennande historie om
sagbruket på garden:
Olaf sin farfar - også med namnet
Olaf - dreiv med saging allereie før
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saga. Det var også mange gardssager i bygda. I 1960 bygde farfaren
ut saga ytterlegare - til 26 meter
lengde, og sysselsette 5-6 mann.
Produksjonen var på 20 m3 pr. dag,
med sesongdrift. Ved sidan av å
skjære tømmer til kledning, plank
og boks, produserte dei stavar til
tønnefabrikkar.

Olaf Dybvad har vore medlem i foreninga sidan 1996, og er ny i styret frå
2021. Foto: Privat.
krigen. Med ei lita sag som stod
utandørs, skar han litt tømmer frå
eigen skog og dreiv med litt leigeskjering. Men i 1946 bygde han sitt
eige saghus, sjølvsagt i tre på 7 x 16
m. Høvel vart bestilt, men med ei
bestillingstid på 2 år vart den først
levert i 1948. Straumnettet tolte
imidlertid ikkje belastninga av sagdrifta, og ny 6 sylindra traktor måtte
kjøpast for å kunne drive den – med
reimdrift. Ein høyrde godt når saga
var i aktivitet!
Etter krigen var det stort behov for
bygningsmateriale til gjenoppbygging av landet, og stor aktivitet på

Då far til Olaf overtok garden i 1970
avtok aktiviteten på saga, også fordi
det vart vanskelegare å få tak i tømmer i Trøndelag. Men då Olaf overtok garden med sagbruket i 1996,
starta aktiviteten opp igjen med
tørrkløyve og høvling, og i 2008
skifta han ut den gamle tømmersaga
med ei brukt sag av typen Kara og
gjorde ein del tilpasningar på saghuset. Blant anna vart tømmerinntaket oppdatert med einstokkmatar.
Saghuset er etter fleire ombyggingar
utvida og er no 10 x 46 meter. Øvrig
utstyr er industrihøvel og spesialhøvel. Han har eigen slipeverkstad og
sliper såleis sagblada sjølv. Slipekursa i Bygdesagforeninga har vore
svært nyttige, og han unngår dermed venting på å sende blad og stål
vekk for sliping.
Produksjon i dag
Olaf har drive med spesialvirke i
mange år – og merkar spesielt at
etterspørselen etter restaureringsmateriale er aukande. Med liten tilvekst
i eigen skog, kjøper han tømmer

Foto: Møllenberg Byggmesterforretning AS.
Uhøvla kledning - levert av Olaf Dybvad blir høvla for hand på byggeplassen
under restaurering av Kjøpmannsgata i Trondheim.

www.sag.no

Vårt fokus - foredling av tre

Foto: Møllenberg Byggmesterforretning
Foto: Privat. Profilslipemaskina til venstre, medan maskina til høgre sliper rettstål. AS. Boks på inntil 12*16 tommer og
rundstokk 30-35 cm toppmål I furu
På veggen ser vi rundkutterar for høvling av not og fjær, med mange forskjellige
Levert av Olav Sve, Varnestre SA.
profilar.
frå lokale skogeigararar i Stjørdal.
Rundt 150 – 200 m3 tettvaksen
gran av god kvalitet. Produksjonen
er mykje utvendig kledning til m.a.
restaureringsbedrifter i Trondheim.
Han lagar ofte malar frå gamle materialmodellar og produserer nye med
spesialhøvelen. I tillegg har han om
lag 300m3 leigesaging.
Slipeutstyr
Olaf har eit godt utval i slipemaskiner. Slipemaskina som sliper rettstål
har 2 trinnholdarar for 3 stk. 3mm
høvelstål, er heilautomatisk og sliper
max 72 cm lange stål. Profilslipemaskinen er ein Weinig Roundamat
931. I den lagar han ein mal i plastplate slik stålet skal vere. Deretter
set han inn ein kutter med 40 eller
50 mm rillestål, og kopierer profilen
over på stålet. Manuell sliping, same
prinsipp som ein tredreiebenk med
kopiering. Begge slipemaskinene har
kjøling.
I tillegg har han ein Vollmer Cana E
slipemaskin for sagblad og ein Jajod
M 360 slipemaskin for rundkuttere.
Begge er halvautomatiske.
Varnestre SA:
I tillegg til gards- og sagbruksarbeid er Olaf også dagleg leiar i
samvirkeforetaket Varnestre SA – ei
samanslutning av 3 sjølvstendige

sag- og høvleribedrifter i regionen,
der Olaf Dybvad er den eine. Varnestre SA vart etablert allereie i 2008,
og fungerer godt. Foretaket marknadsfører og sel kvalitetsprodukt
av trøndersk gran og furu: Utvendig
kledning, grove materialar til søyler
og konstruksjonar, samt panel og
listverk til innvendig utsmykking.
Produksjonen foregår så hjå den
enkelte bedrift.
Dei tre bedriftene har forskjellige
produkt;
Olaf Dybvad:
Kun produkt av tettvokst gran.
Olav Sve: I hovudsak villmarkskledning og kjernevedmaterial av furu.
Tor Skulbørstad: Produserer lange
lengder og lauvtreproduksjon
Referanseprosjekt
Kjøpmannsgata 27 i Trondheim
(2015-2018).
Oppjekking av brygga og utbedring av bærande konstruksjoner.
Prosjektet var finansiert av Riksantikvaren, med støtte
frå Trondheim kommune og
fylkeskommunen. Møllenberg
Byggmesterforening AS i Trondheim var entreprenør.
Bygget, 480 tonn, vart heist opp 40
cm for å rette og erstatte botnsviller (6” plank med 2 i breidda) lagt
på mur og grunn. Alle svillene vart

bytta ut, og ein del av søylene på
langsgåande sviller vart erstatta med
16” tømmer. På slike oppdrag er det
ikkje berre å dra til byggvarehuset
og hente materialar. Spesielle dimensjonar og kvalitet på trevirke er avgjerande for å suksessfull gjennomføring. Ofte må materialane hentast ut
av skogen etter bestilling. Varnestre
SA leverte så å sei alt materiale til
restaurering av brygga. Olav Sve
plukka tømmeret frå gammal skog i
Selbu, opptil 16” dimensjon, medan
Olaf Dybvad leverte kledninga i
uhøvla gran som det var teke mal av
frå den gamle kledninga på brygga.
Byggmester Jan Overrein i Møllenberg Byggmesterforretning AS
uttaler at materialleveransane frå
Varnestre SA i samband med restaureringa var av beste kvalitet
Framtida:
Olav merkar godt at etterpørselen
har auka siste åra - større enn han
greier å levere. Han ser lyst på framtida med auka prisar som kan gjere
det meir lønnsomt for sagbruksnæringa. Når sonen overtek garden ein
gong i framtida, vil Olaf halde fram
som sagbrukar så lenge han kan.
Olaf har vore medlem i Norsk
Bygdesagforening sidan 1996,
og ser fram til å vere styremedlem
i denne spennande tida for treforedlingsbransjen.
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Årsmøtet 2021 – gjennomført digitalt på Zoom!
For første gong i foreninga si
historie vart Årsmøtet gjennomført digitalt. 28 medlemmar
hadde meldt seg på møtet 27.
mai klokka 1900, som vart godt
gjennomført under teknisk leiing
av Kristin Vedum.
Styreleiar Arne Høye ønskte alle
velkomne, og oppsummerte 2020
som eit vanskeleg år. Han roste
styret for å ta den vanskelege beslutninga om å avlyse årsmøtet i
fjor, men konkluderte med at det
var rett å gjere på grunn av pandemien. Han uttrykte spesielt glede
over etableringa av ungdomsgruppa,
og trudde på oppsving for sagbruksbransjen. Avslutningsvis berømma
han administrasjonen å halde budsjett, gjennomføre prosjekt og utgje
Sagbladet som planlagt.
Deretter fekk kvar enkelt deltakar
presentere seg. Samtlege uttrykte
god etterspørsel i bedriftene, meir
enn dei kan levere.
Rekneskapen for 2020 vart presentert
av dagleg leiar Inger Marie Svingeset,
og viser eit overskot på kr 215 029.
Det var budsjettert eit underskot på
kr 102.800. Rekneskapen og årsmeldinga er presentert i hhv. Sagbladet
nr 1 2021 og Sagbladet nr 3 2020.
Budsjettet for 2021 vart også presentert av Inger Marie med ei stipulert
inntekt på kr 1.425.000 og kostnader
på kr 1.401.200. Driftsresultatet er
budsjettert til + kr 23.800.

Arbeidsplan 2021

Deretter var styrets forslag til arbeidsplan samrøystes vedteken. Dette
er oppgåvene som skal prioriterast i
2021:
Produksjon av 4 Sagblad à 		
24 sider.
Nr. 1- Produsert april 2021
Planlagt:
Nr 2 - juni
Nr 3 - september
Nr 4 - desember
5 stk. kurs + kursutvikling
Februar 2021: Kurs i Høvling
Rennebu.
Haust 2021 planlagt:2 kurs i sortering/konstruksjonsvirke (Alta/Agder).
1 kurs i vurdering av tømmerkvalitet
på rot (Frønningen).
1 kurs i drift av bandsag og stell av
bandsag.
Gjennomføring av forprosjektet «nettbasert bedriftsog produktpresentasjon»
3 planlagde workshops/arbeidsmøte
med samarbeidspartnarar i bransjen
skal gjennomførast (forhåpentleg
fysisk, alternativt digitalt).
Mål:
Avklare etablering av nettbasert
løysing for små- og mellomstore
skog- og trebedrifter i løpet av
2021.
Ungdomsgruppe
Ungdomsgruppe på 6
(her av 1 jente) er etablert.

Vi planlegg samling for gruppa i
september, i samband med kurs i
Vestland
Fagdag - haust 2021
(Landbruksbygg i tre).
Vi tek sikte på å arrangere fagdagen
med temaet «Landbruksbygg i tre»
som var planlagt i samband med
årsmøtet i Trondheim i mars 2020.
Nye prosjekt (dersom ein får
til finansiering)
Vi har sendt søknader om støtte til
kurs- og organisasjonsutvikling
(Landbruksdirektoratet, Fylkeskommunen, Landbruksdepartementet,
Kulturminnefondet). Avventar svar.
Oppgradere nettside og tilbod
om nettside for medlemmar
Vi arbeider for å få på plass ny
nettsideleverandør.
Behov frå medlemmane om nettside
vil bli kartlagt på nytt.
Kontigenten for 2022:
Styret foreslo å la kontigenten stå
uendra. Siste endring var 1.1.20 då
kontigenten vart auka med 50% på
årsmøtet i 2019.
Val:
Både Arne Høye som leiar og
Håvard Sunnset som styremedlem
ønskte ikkje gjenval.
Ivar Grøndahl frå Løten vart vald
som ny leiar og Olaf Dybvad var
valt til ny styremedlem.
Samansetning av nytt styre ser du
på side 2.
Varamedlemmar til styret er no:
Torgeir Hjalte, Harstad
Magnus Hanoa Øverland, Malmefjorden

Vårt planlagde arrangement «Landbruksbygg i tre» håpar vi å kunne gjennomføre
i løpet av hausten.
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Valkomiteen består no av:
Arild Kulseng-Hansen
Arne Høye og Håvard Sunnset.

Byggforskserien viser hvordan man dokumenterer at TEK17 er oppfylt
Funksjonskrav, ytelseskrav, preaksepterte ytelser, forhåndsdokumenterte ytelser og løsninger
er begreper ulike aktører i et
byggeprosjekt må forholde seg
til. Men hva betyr begrepene og
hvordan dokumenterer man at de
ulike kravene i TEK17 er oppfylt?
Byggforskserien gir deg svar.

Det er mange krav og regler å forholde
seg til når man skal bygge.
Foto: Remy Eik/SINTEF.
Den nye anvisningen, 401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt.
Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon ,gir
en oversikt over sentrale begreper, og
beskriver ulike typer funksjonskrav
og ytelser. Videre beskriver den hvordan oppfyllelsen av kravene i TEK17
kan dokumenteres og hvem som har
ansvaret for dokumentasjonen.

Dersom man velger
ytelse med analyse
i form av avansert,
overordnet prosjektering, gir anvisningen
råd om fremgangsmåte.
Produksjonsunderlag er ikke dokumentasjon
Videre gir anvisningen en beskrivelse
av hvordan man i
detaljprosjekteringen Oversikt over stegene fra krav i TEK17 til et lovlig
går fra en ytelse til en utført tiltak. Gult er krav, grønt er handlinger og
konkret løsning med blått er dokumentasjon. Ill.: SINTEF.
gitte produktspesifikasjoner. Hensikten med
Utførende skal dokumentere at utå prosjektere er å lage et produksjonsførelsen er gjort slik som beskrevet i
underlag til de utførende som formid- produksjonsunderlaget. Anvisningen
ler hvordan utførelsen skal være.
gir råd om hvordan de utførende kan
dokumentere sitt arbeid i tråd med
Men å utarbeide et produksjonsunhva TEK17 krever. Valg av produkter
derlag er ikke det samme som å utmed de riktige produktegenskapene
arbeide dokumentasjon på at kravene er også viktig for et riktig og tilfredsi TEK17 er oppfylt. Produksjonsunstillende sluttprodukt. Anvisningen
derlaget er ofte ikke tilstrekkelig som beskriver hvem som skal spesifisere
dokumentasjon, og dokumentasjonen hvilke egenskaper som må være doer ofte ikke tilstrekkelig som produk- kumentert, og hvem som må sjekke
sjonsunderlag. Byggetegninger og
at dokumentasjonen finnes.
byggebeskrivelse er altså ikke tilstrekkelig som dokumentasjon.
Kjelde: www.byggforsk.no

– For mange prosjekterende og
utførende kan det være vanskelig å
forstå hva TEK17 egentlig krever av
dokumentasjon, og hvordan man skal
oppfylle kravet. Omfanget av nødvendig dokumentasjon vil også variere
veldig ut fra hvordan man velger å
oppfylle TEK17. I denne anvisningen
har vi beskrevet de ulike måtene man
kan oppfylle TEK17 på, og hvordan
måten påvirker omfanget av nødvendig dokumentasjon, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.
Anvisningen beskriver hvordan den
overordnede prosjekteringen fra funksjonskrav til ytelser kan gjøres med
ulike typer funksjonskrav, preaksepterte ytelser og forhåndsdokumenterte ytelser, samt hvilket underlag som
kreves for detalj-prosjekteringen.
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Utvikling av små overnattingsbuer
til Nordlandsruta og andre interesserte
I et samarbeid mellom turistforeningene langs Nordlandsruta, private aktører, Statskog,
Nordland fylkeskommune, Visit
Nord-Norge, kommunene og
friluftsråd i Nordland, pågår
et arbeid med å revitalisere
Nordlandsruta som frilufts- og
reiselivsprodukt.
Nordlandsruta ble etablert på slutten av 1980-tallet. Dette er en merket turrute som går i grensetraktene
mot Sverige fra Harrvassdalen i
Hattfjelldal til Bjørnfjell i Narvik.
Ruta er til sammen 650 km lang
og går i all hovedsak i Norge, men
ca 160 km går på svensk side av
Càihnavàggihytta (NOT), den høyest liggende av dagens hytter langs Nordlandsruta,
grensa. Nordlandsruta består av ca
1002moh. Foto: Privat.
45 overnattingssteder og 43 dagsetapper som er merket og skiltet. De
små som mulig, men likevel ivavi kommer fram til skal brukes på
lengste dagsetappene er opp mot
35 km. Etappene er samlet i 8 deler reta behovet for 4-6 personer for ly, Nordlandsruta, men kan også tas i
varme, hvile, klestørk og matlaging bruk for allmennheten rundt om i
som er naturlig sammenhengende
på en god måte. I utgangspunktet
landet ellers.
flerdagsturer.
er det tenkt et maksimalt areal på
ca 20m2. I tillegg til bua, må vi
I arbeidet ønsker vi å bruke loLengdene på dagsetappene er en
finne gode løsninger for toalett.
kale ressurser. Vi vil samarbeide
utfordring for bruken av NordUteområdet
og
buene
skal
spille
på
med lokale sag- og snekkerfirma.
landsruta. Enkelte steder er det
Vi ønsker å utvikle løsninger som
også ønsker om å legge om ruta, der lag både praktisk og estetisk. Der
det
er
behov
for
større
overnattingsforsterker driftsgrunnlaget for de
det i dag ikke finnes muligheter for
som inngår i samarbeidet, samtidig
overnatting. Derfor er det behov for kapasitet, er det aktuelt å utvikle
som vi får tilgang på lokal kompeå bygge flere overnattingbuer langs egne tunløsninger.
tanse, god materialkvalitet, mulige
ruta. For Nordlandsruta sin del, er
spesialdimensjoner, samt kortreist
det stipulert at vi trenger ca 10 nye For å finne de beste løsningene
vil
vi
ta
i
bruk
både
historisk
og
og naturlig tørka materialer. Vi
buer/tun.
dagens kunnskap og erfaring.
tror turfolket får en større og mer
For å få så gode buer som mulig, er Samtidig må vi vurdere hvor vi skal positiv opplevelse om de bor i buer
strekke løsningene det nødvendige
bygd av lokale materialer med en
det nå etablert et samarbeid mellom DNT, Statskog, Friluftsrådenes steget lenger. Kanskje er det i krys- lokal forankring.
landsforbund, Statskog og NTNU. ningen mellom de gamle skogsarbeiderkoiene og de moderne miniFor framoverlente, lokale sager og
I arbeidet er det en klar forutsethuskonseptene vi finner løsningen? snekkerfirma, er det derfor bare å ta
ning at de nye overnattingsbuene
kontakt med oss som jobber med
skal bygges i tre, være attraktive
I utviklingsfasen vil vi bygge og
Nordlandsruta
for brukere og drivere og så enkle
prøve
ut
flere
buer.
Målet
er
å
ha
og miljøvennlige som mulig både
første pilot klar i løpet av høsten.
Bjørn Godal, 95068985
i etablering, drift og destruksjon.
bjorn.godal@salten.no.
Arealmessig er det et mål å få de så Hovedprosjektet starter forhåpentligvis over nyttår. Bu-løsningene
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Forespørslene strømmer inn til bygdesaga
LØTEN, HEDMARK:
Bygdesager rundt om i landet
kjører på høygir om dagen. I
Løten Bygdesag AS i Hedmark
står seks ansatte og ekstrahjelp
på for å få levert til stadig flere
kunder.
Av PBL
– Det har aldri vært så hektisk som
nå. Telefonen ringer støtt og vi får
20–30 nye forespørsler hver dag.
Har vi gitt pris til fem kunder,
kommer det snart 10 nye forespørsler, sier eier og daglig leder Ivar
Grøndahl.
Han klager ikke, men innrømmer
at han som den eneste i administrasjonen, må bruke kvelder og helger
forå regne tilbud til alle som spør.
– Bare det å følge med på prisutviklingen så ofte som prisene endres
nå, krever sin mann. Vi vil jo helst
ta riktig betalt for det vi leverer.
Og jeg kan ikke bare svare på forespørsler og lage tilbud, jeg må være
med i produksjonen for at vi skal ha
trelast å levere, forklarer den daglige lederen.
Telefonen hans er slått av mens
vi møtes en formiddag i mai. Til
gjengjeld løper sønnen Hans med
telefonen på øret til og fra mellom
kontorplassen og lageret. Han er
fagarbeider og stedfortreder når
senior er opptatt.
Spesielle kvaliteter
Det er gjerne standard konstruksjonsvirke «alle» jakter nå om dagen.
Løten Bygdesag har det også, men det
de er mest kjent for, er furu. Gammel og seinvokst furu i lange lengder
og kraftige dimensjoner. Det blir til
laftestokker og stolper og bjelker til
restaurering av eldre bygg.

Far og sønn Ivar og Hans Grøndahl i trelastlageret med et varemerke for saga:
Ei skive som fra rotenden av ei furu som var 330 år gammel da den ble felt.

– Jeg blir nesten ærbødig når jeg
ser noe av det tømmeret vi får inn
til saga, forteller Grøndahl. Han
står ved stokker som er åtte-ni
meter lange og har så tette årringer
at de knapt kan telles. Og så er de
rette, nesten uten avsmaling mot
toppen!
Plukker det beste
Sagbrukeren må stå på for å få tak
i sånt tømmer. Han er sjøl med om
vinteren når skogsentreprenører
skal hogge.
– Ofte ringer de fra hogstmaskinen
når de har kvaliteter de vet jeg er
ute etter. Da blir jeg gjerne med
for å plukke ut det vi vil ha. Vi er
villige til å betale for kvalitet, og
det gjør at vi blir attraktive som
tømmerkjøpere, mener han.
Den kompetansen han og de ansatte
har på trekvalitet og hvilke treslag
som egner seg til ulik bruk, deler
han gjerne med kunder: – Når noen
spør fordi de ønsker å lære, vil jeg
gjerne gi dem opplæring. Det er

– Disse stokkene er rundt 200 år gamle.
Jeg blir nesten ærbødig når vi får dem inn
her, sier daglig leder Ivar Grøndahl i Løten
Bygdesag AS.

en del av vår styrke, understreker
Grøndahl.
Godt forhold til byggevarekjedene
– Hvordan er forholdet mellom
bygdesaga og byggevarehandelen?
– Det er godt, vi samarbeider og
er ikke konkurrenter. Bygdesaga
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kan jo ikke konkurrere med byggevarebutikkene om pris på konstruksjonsvirke. Hos oss er det ikke
laveste pris som teller. Vi kan heller
ikke levere på byggeplasser som
de gjør. Kundene våre er firmaer
som vil supplere eller det er private
som helst vil handle lokalt. Vi har
dessuten en del leveranser til flere
av byggevarebutikkene, forklarer
Grøndahl, og viser til en stabel av
12 m³ bokser i malmet furu. Den
har en av kjedene bestilt til impregnering.
Gapahuk til Mosvik
Løten bygdesag har skaffet seg flere
bein å stå på. Det er laftebygg til
fjøs og uthus, villmarkspanel. En
egen spesialitet er «Løtenhuken»,
en gapahuk som leveres i elementer.
Laftebyggene er basert på slipplaft
med 6 ” stokker som har rette
sider. De monteres med not og fjær
i elementer med opp til fem meters lengde. Bygdesagas folk står
for leveransen og montering opp
til toppsvilla. Andre må sørge for
grunnarbeider og taket.
– Denne byggeteknikken er blitt
populær, forteller Grøndahl. – Vi
har nettopp levert et 250 m² stort
fjøs og skal levere fem gapahuker.
To av dem er bestilt av et jaktlag i
Mosvik i Trøndelag.

Planker i 4 x 8” gjøres klare til levering.

Stokker på opptil åtte-ni meter er en av sagas spesialiteter.

Grøndahl mener det er muligheter
til å utvikle denne løsningen videre,
og vil gjerne ha byggmestre med
seg på det og på montering.
Fakta: Løten Bygdesag AS,
Løten i Hedmark
Etablert i 1994 av far til Ivar
Grøndahl som nå eier og driver
saga. Startet med å hogge skog
på området der saga ligger. Omsatte for 14,7 millioner kroner
i fjor, to millioner mer enn året
før. Seks ansatte pluss noen
ekstrahjelp. Spesialitet: Laftetømmer, grov firkant, lange lengder, slipplaft og Løtenhuken.
10

Stabelen med grov firkant er bestilt av en byggevarekjede som skal få den impregnert.

Gardssagbruk som viktig tilleggsnæring i vakre Lofoten
Øystein og Sissel Lyngmo har
drive gardsbruk på Delp, Lofoten sidan 1977. Sagbruket vart
innkjøpt i 2006 og har sidan
blitt ei viktig tilleggsnæring på
bruket. Dei overtok garden etter
Sissel sine foreldre.
Småbruket ligg nordvest på Austvågøya og med utsikt mot Storhavet. Her kan du sette segl og
reise vestover og du vil ikkje få
landkjenning før du ser Grønlands
søraustkyst, fortel Øystein. Like
utanfor her sym Lofotskreien mot
sine gyteområde lenger vest i
Lofoten. Småbruket blei dreve av
oss, Øystein og Sissel i 33 år, og
det var Sissel som tok brorparten av
arbeidet. Ho tok seg av gardsdrifta
medan eg var borte på anleggsarbeid,
fortel Øystein. Sissel og Øystein fekk
etter kvart 4 born og alle måtte være
med på gardsarbeid når dei vart store
nok til det.

Øystein og Sissel Lyngmo er enno aktive på sagbruket som dei etablerte i 2006.

Sjølv meinar Øystein at sagbruket
er å rekne som eit lite bruk der
ein sagar ettersom vi har tømmer
tilgjengeleg, og når vi føler at vi
har tid og kapasitet. Tømmeret får
vi for det meste levert frå Allskog
Nord, men noko har vi kjøpt på
rot og hogge sjølve. Volumet som
blir foredla på sagbruket er ca.
100 kubikkmeter pr. år, men det
varierer frå år til år. Dei brukar
Dei skaffa si første sag i 2006 for å
kunne sage materialar til eige bruk mest norsk gran, men også noko
Sitkagran dersom den har rett alder.
(Logosol el kjedesag). Vi brukte
tømmer fra eigen skog til å begynne Øystein syns det er artig å sjå den
med, firt ned frå bratte lia og fløyta auka skogbruksaktiviteten som er
i Lofoten og spesielt i Vesterålen.
over eit vatn. Trass mykje jobb var
Volumet på hogstmogen sitkagran
det svært gjevande å kunne bruke
vil auke mykje i tida framover. Det
eigenproduserte materialar. Det
blir spennande å sjå om det kan
vart bygd påbygg på fjøs, naust,
etablerast nye bedrifter for å foredle
hytte, påbygg og rehabilitering av
sonen sitt hus. Han er no medeigar dette råstoffet lokalt.
Øystein og sonen Rune produserer
i sagbruket.
hovudsakleg spesialdimensjonar og
kledning, og har godt samarbeid
Seinare vart det kjøpt inn ei bandmed entreprenør som driv mykje
sag, som har fungert utmerket og
med restaurering og rehabilitering,
saman med eldste sonen vart det
kjøpt inn Rammesag (Loks 330) og Henriksen Bygg AS.
ei lita dobbelkante.
Framtida vil vise korleis utviklinga
av sagbruket blir, sjøv blir Øystein
Eldstesonen er sjømann og deltek
når han er på fritur, og Øystein trur 70 år til hausten og vil trappe ned
eigen aktivitet. Om neste generahan kan seie at sonen syns det er
sjon vil fortsette skal sjølvsagt dei
gjevande arbeid.

få avgjere, understekar Lyngmo.
Lofoten og Vesterålen Bygdesaglag
har gitt verdifull bistand i form av
kompetansekurs i saging generelt:
sorteringskurs, høvling, lafting osv.
Her vil eg berømme Trygve Brenna
for sitt store engasjement for bygdesagene og tanken om kortreiste
materialar og lokal verdiskaping
som ligg hans hjerte nært. Som
små aktørar er ein avhengig av slike
drivkrefter og å utvikle samarbeid
og nettverk, påpeikar Øystein.
Samtidig vil jeg berømme Norsk
Bygdesagforening for jobben dei
gjer for medlemmane i form av
kompetanseheving gjennom kurs
og bygge gode nettverk som kommer heile landet til gode. Å være
medlem er svært viktig synes jeg.
Øystein Lyngmo har hatt eit godt
samarbeid med Henriksen Bygg i
Henningsvær. Denne entreprenøren
har vore opptatt av å bruke lokale
leverandørar og Øystein har levert
til fleire flotte prosjekt. Blant anna
har dei levert mykje utvendig kledning til denne bedrifta som driv
mest med rehabilitering, men også
noko nybygg. Henriksen Bygg har
12 eigne tilsette pluss innleigde
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underentreprenørar. Siste store
prosjekt er Expedisjonsbrygga i
Henningsvær.
Henningsvær har spesiell vernestatus og her får ein ikkje forandre på
fasader, alt skal gjenspeile Henningsværs opprinnelse og særegenhet. Staden er no med som kandidat
til å kunne bli kåra til Noregs mest
attraktive stad!
Kledning levert av Øystein Lyngmo til flotte bygg i Henningsvær.

Tettvokst norsk gran av flott kvalitet er
det mest ettertrakta råstoffet til Øystein
Lyngmo. Her med stokkar som skal leverast
til Henningsvær.

Dagens trelastmarknad er i stor
endring og vi merkar større etterspørsel, seier Øystein. For oss som
er såpass små er det vansekeleg å
følgje med på marknaden, men det
er heilt klart gode tider for sagbruka no, og tømmerprisen bør nok
kome etter, meinar han.
Vi spør om dei har planar om nye
investeringar eller utviklingsprosjekt?
På noverande tidspunkt har vi ikkje
det, då eg kjem til å trappe ned og
junior har full jobb og ein del andre

ting å ta seg av. Vi er lykkelige som
små, foreløpig i alle fall.
Øystein avsluttar med å rette
ein takk til alle kundane som tek
kontakt og ønskjer å kjøpe lokale
produkt. No håpar han på bestillingar på hagebord og benkar, det
er ferietid!
Han inviterer også Norsk Bygdesagforening på studietur til vakre
Lofoten.

I arbeidet med å rehabilitere brygga er det
stort fokus på gjenbruk av materialar, desse
brukte stokkane skal delast opp i 8 cam
skiver som skal gjenbrukast i prosjektet.

Søyler i grove dimensjonar er noko av det
Øystein Lyngmo har levert til prosjektet med
Expedisjonsbrygga i Henningsvær.
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Rune Lyngmo (son til Øystein) saman med mor og sambuar i full sving med kvalitetsvurdering og sortering av kledning (23x 150 mm) som skal leverast til Lofoten Kunstsenter
i Henningsvær.

Granheim Sag og Høvel + Skaret Sag og Bygg
blir Tradisjonsbygg Trelast AS
Svein Granheim har drive saga
sidan i 1978 då han overtok garden, eit småbruk midt mellom
Gol og Hemsedal. Allereie på
1880 talet var det sag på garden, og det vart teke ut tømmer
frå kommuneskogen og saga til
kyrkjene.
Saga vart modernisert på 50-talet
av far hans, og på 50-60 talet vart
det saga mellom 500-600m3. Svein
bygde nytt høvelhus i 1998, og
produkta har vore nær sagt alle
typar innvendig og utvendig panel.
Satsingsområdet har vore marknadsføring og sal av «Mesterkledning»
og høvling av spesielle lister og
panel. Tømmeret har vore kjøpt
lokalt, bl.a. frå Statsskog. Mesterkledninga er utvendig kledning
med ru (sagskuroverflate) på alle fire
sider/kanter, og justert like nøyaktig som høveljustert. Kundane
har i hovudsak vore byggmeisterar
som driv med restaurering og andre
lokale kundar.
Svein har vore medlem i foreninga
i mange år, og har gått forskjellige
kurs m.a. sorterting og sagkurs.
Han syns han har hatt god nytte av
medlemsskapet.
Svein har som så mange andre
sagbrukarar drive sagbruket langt
utover pensjonsalderen på 67 år.
Som 76 åring er han nøgd med å
selje saga til yngre krefter - Olav
Skaret ved Skaret Sag og Bygg. Han
skal gjennom det nystifta selskapet
vidareføre den 140 år lange sagbrukstradisjonen på Granheim.
Familien til Olav har drive lafting
i generasjoner. Skaret Sag og Bygg
vart i 2001 etablert av Olav som er
utdanna tømrar, og har drive med

Foto: Privat. Svein Granheim (t.v.) og Olav Skaret på den tradisjonsrike saga på Granheim.

nybygg, tilbygg og restaurering.
I tillegg har bedrifta eit mobilt sagbruk. For Skaret var saga på Granheim attraktiv både på grunn av
sag og høvelen som kan høvle inntil
13” breidde og lagringsområdet
rundt. Begge selskapa skal vidareførast i det nystifta selskapet Tradisjonsbygg Trelast AS. Olav Skaret
er hovudaksjonær og vil satse på

produksjon og sal av trelast i tillegg
til piperehablitering. Ein er i desse
dagar i gang med å produsere nye
skilt, ny nettside og informasjonsskriv om samanslåinga. Selskapet
sin logo er klar, og i nær framtid vil
Tradisjonsbygg Trelast AS presentere seg under denne logoen:
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Organisasjonsnytt
Nye i styret:
På årsmøtet 27. mai vart Ivar
Grøndahl valt som ny styreleiar.
Som dagleg leiar i medlemsbedrifta
Løten Bygdesag og tidlegare styremedlem er han relativt godt kjend
blant medlemmane i foreninga.

www.sag.no
www.sag.no

Kurs
Vi håpar at hausten vil verte omlag
normal i høve kursgjennomføring,
men vi må sjølvsagt opptre i tråd
med dei smitteråd som blir anbefalt
av styresmakter og helsemyndigheiter.
Kurs i sortering av konstruksjonsvirke, 2 stk.
Det er no så stor pågang på trelast
og prisane på eit nivå der det er
aktuelt for bygdesagene å produsere
standard trelast igjen. Vi set difor
opp 2 kurs i sortering av konstruksjonsvirke.

Ivar er fødd på Løten i 1968, og
utdanna seg som trelastekniker ved
Norges Treslastskole i 1991. Etter å
ha jobba nokre år ved Hallingdalsbruket/Slaatto Sag & Høvleri, vende
han tilbake til Hedemarken. Saman
med faren Leif, var han med å starte
opp Løten Bygdesag i 1994, og den
første tilsette frå 1.1. 95. Ivar er gift
og har 2 vaksne born, og er glødande
interessert i jakt og fiske.

Olaf Dybvad, Hell, Trøndelag vart
vald inn som nytt styremedlem.
Olaf er fødd i 1965 og driv gardsog sagbruk i Stjørdal. Han er også
dagleg leiar i Varnestre SA som er
ei felles marknad- og salsbedrift for
3 sjølvstendige sagbruk i regionen,
deriblant Olaf sitt sagbruk. Han
og bedrifta blir presentert som
medlemsbedrift i denne utgåva av
Sagbladet.
Vi ønskjer begge velkomne
i styret.
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Agder, ikkje datofesta enno,
men vi planlegg i veke 33
(16.-20 aug.)
Vi sender ut e-post og legg ut på
heimesida program, når vi har det
klar.

Vårt fokus - foredling av tre

og retur frå Frønningen onsdag 22.
sept. kl. 14.45.
Kurset vil omfatte både teori og
praksis i å «lese» kvalitetane på
ståande skog. Kurset vil gå over 2
dagar og det blir overnatting på
Frønningen.
Innhald i kurset:
• Kva kvalitetar er vi på jakt
etter?
• Korleis kan vi finne dei trea
med rett kvalitet i skogen.
• Vi plukkar ut, sager og vurderer
kvaliteten på materialen og
bruksområde.
Frønningen i Sogn er kjent for sine
furukvalitetar og vi skal arrangere
kurset nettopp her. Ei oppleving i
seg sjølv å vere i denne flotte veglause bygda. Sjå: www.fronningen.no

Vi kjem tilbake med endeleg program, men ver rask å melde deg på,
vi reknar med at dette kurset blir
populært og fullbooka. Eit svært
nyttig kurs for dei som har skogeigedom med spesielle kvalitetar, for
dei som produserer spesialmaterial
og for tradisjonshandverkarar.
Kursleiar: Steinar Moldal
Alta 6.-7. september,
Stad: Teoridelen på rådhuset i Alta (Dag Påmeldingsfrist: 1. september
1) og praksisdelen på Eiby Sagbruk
Kurs i drift av bandsag samt
(Dag 2) ca. 20 minutt køyring frå
sliping og stell av sagblad.
sentrum. Vi organiserer transport om
Stad: Trøndelag
nokon kjem med fly.
Overnatting: Kvar enkelt bestiller sjølv, Tid: Oktober
Info.: Kjem på nettside/Facebook
vi kan anbefale Thon Hotell, Alta.
og i neste Sagblad
Påmeldingsfrist: 25. august
Kursleiar: Trond Kalstad
Kursavgift: kr. 3.000 for medlemmar Ta kontakt med administrasjonen
vår via e-post eller telefon for
og kr. 4.000 for ikkje-medlemmar
spørsmål og påmelding.
		
E-post: admin@sag.no
Mobil: 918 86 113
Kurs i kvalitetsvurdering
av skog på rot
Tid: 20.- 22. september
Stad: Frønningen i Sogn
Ferje frå Kaupanger 20. sept. kl. 12
Varighet: Kurset blir over 2 dagar.
Påmeldingsfrist: Fredag 6. august.
Maximalt 15 deltakarar.
Kursavgift: Medlemmar kr. 3000,Ikkje-medlem 4.000,Kursmateriell er inkludert i prisen.
Kursleiar: Trond Kalstad.

En tredrivers hverdag
Kristin Vedum er Tredriver – en
pådriver for økt bruk av tre i
bygg. Til daglig jobber hun for
bærekraftige bygg, byer og
stedsutvikling i Agder, VestfoldTelemark og Buskerud.
Vi traff Kristin digitalt i forbindelse med årsmøtet i foreningen 27. mai, og ble litt nysgjerrig på bakgrunnen hennes.
Hva er grunnen til Kristin’s
engasjement?
Vi ser det nærmest gnistrer i øynene
hennes når hun prater om sin visjon:
30% av alle nye bygg oppføres i tre
innen 2030.
- Det er vel at jeg er vokst opp på
gård der skogbruket var viktig. På
Vedum i Øyer har de hatt gårdssag siden slutten på 1940 tallet, og
denne var mye i bruk da jeg vokste
opp. Hun forteller også at hun var
Norgesmester i motorsag i 1990,
og at interessen for skog og tre
alltid har vært der. I dag bor hun
og familien på en skogeiendom i
Fyresdal, Vest-Telemark. Det er
jo en skikkelig utfordring å snu en
byggeskikk - og få folk til å tenke
annerledes. En passe tøff jobb for
ei som tidligere har jobbet med
markedsføring i selskaper som Lilleborg, Nidar og Ringnes.
Hva går jobben din ut på?
- Jeg følger spesielt opp offentlige
byggherrer - det er de som må gå
foran og vise vei.
De har et spesielt ansvar for at vi
skal nå vedtatte klimamål. Men
det er lett å bygge som vi alltid
har gjort - innenfor den berømte
komfortsonen. For å innføre en ny
byggeskikk basert på fornybare
råstoffer trenger både politikere,
administrasjon i kommuner og
private byggherrer inspirasjon og
kunnskap. Min jobb er å heve den
generelle kunnskapen, informere

om mulighetene og overføre erfaringer mellom prosjekter og byggherrer.

jeg best å vise fram konkrete bygg
- det er først da folk skjønner treets
fantastiske egenskaper.

Hva er det offentlig sektor lurer
mest på?
Det er vel stort sett prisen. Mange
tror eller har hørt at det blir mye
dyrere, eller at bruken av tre ikke
egner seg for deres prosjekt. Entreprenørenes erfaring har imidlertid
økt de siste årene der de har opplevd at treprosjektene i praksis har
koster det samme som bygg i stål
og betong. Og til og med kan være
mer kostnadseffektive. I tillegg vegrer mange seg for å sette konkrete
klimamål både i kommunenes planverk og i anskaffelser. Jeg bruker
ellers mye tid på å forklare og vise
hva det betyr å bygge industrielt
med massivtre, limtre, elementer
og moduler. For å få dette til liker

Men hvorfor er tre så bra?
Klimagevinsten er selvsagt stor
– tre erstatter andre ikke-fornybare
byggematerialer som gir høyt Co2
utslipp under tilvirkning og produksjon. I tillegg ”låses” karbonet
som finnes i treet i bygget i hele
byggets levetid.
Noen spesielle prosjekter du jobber
spesielt med nå?
Lokal verdiskaping innen trenæringen i Agder står på agendaen om
dagen. Sammen med bedriftsklyngen
Tre på Agder setter vi i gang et
arbeid for å heve kunnskapen om
hvordan det offentlige kan bestille
lokale produkter. Det etterspørres
for lite kortreiste produkter til både
15
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interiør og eksteriør i konkurransene. Så arbeidet består rett og slett
i opplæring og vise mulighetene
innenfor regelverket.
Har du registrert interesse for å
etablere sagbruk i de fylkene du
jobber i?
Har registrert at mange bygger i
tre om dagen og at entreprenører og
byggefirmaer har problemer med å
få tak i trelast. Det er derfor noen
som har tatt kontakt om å etablere
sagbruk, og byggefirmaer som lurer
på om de kan starte opp noe selv.
Avslutningsvis - har du tips til oss
i Norsk Bygdesagforening?
I dag er markedet brennhett og de
fleste av bygdesagene opplever vel
høyere etterspørsel enn de klarer
å levere. Men det internasjonale
trelastmarkedet er beskrevet som et

Kunnskapsoverføring mellom prosjekter er en sentral del av en Tredrivers oppgave.
Her fra byggeplassbefaring på ny fabrikk hos Aanesland Industrier i Lillesand.

syklisk marked, dvs det er jevnlige
sykler i markedet - og dermed prisbildet. I teorien skal derfor prisene
ned igjen om en stund.
Så framfor å tilby standarddimensjoner ”brød og melk” tror jeg at
når markedet normaliserer seg
er produktutvikling det og tilby
spesialprodukter viktig. Det er sterk
konkurranse på standarddimensjoner,

Test vår

Slipe service

Spesialpris
82.600,KR

69.990,-

Vi sliper den første boksen

KR

til halve prisen

37,50per

Kr

75.-

Datastillverket SW10

blad

eks retur frakt og mva

Sliping og Vigging

mens trenden blant arkitekter
og byggherrer at de eksempelvis
ønsker spesielle typer kledning og
profiler og gjerne lauv eller saktevoksende gran og furu. Og ikke
minst skal det være vedlikeholdsfritt. Kan man finne sin nisje og
unngå konkurranse med standardvare - kan dette gi bedre omsetning
og lønnsomhet.

for 5 stykker

LT15 CLASSIC

maks. stokk Ø, 70 cm standard kuttlengde 5,40 m
unbegrenset forlengbar, manuell stokk håndtering,
med Datastillverket SW10

Wood-Mizer Norge: Tor Bakken-Flaathe AS w Løkenvegen 5 w 2034 Holter w 63 87 49 89 w post@woodmizer.no

16

Annonser

www.sag.no

Vårt fokus - foredling av tre

Bandsag fra Trak-Met
Velkommen
til Vinje

Skogbruksutstyr tilbyr bandsagbruk fra Trak-Met, som er en av Polens største produsenter av sag og vedmaskiner velkjent for en kraftig
konstruksjon, og med komponenter fra anerkjente europeiske leverandører.
Bandsagmodellene begynner på helt enkle utgaver med 35 mm bandbredde, 70 cm stokkediameter, manuell høydejustering og fremdrift,
til de største modellene, med 60 mm bandbredde, 120 cm stokkediameter, datastilleverk, hydraulikk og automatisk håndtering av ferdige
produkt.
Se nettside eller facebookside for utfyllende informasjon
Tlf. 905 75 240
E-post:
skogbruksutstyr@outlook.com

www.skogbruksutstyr.no

Bygger
du med
tre?

I fagtidsskriftet
Byggmesteren
får du siste nytt
om nybygg
og tradisjonshåndverk.

UTGAVE

091

9 FAG
WWW.BY
GGMESTE TIDSSKRIFT FOR
REN.AS
TØMRER
FAG

ET

Tradisjon
s
brygge brik
li
stødiger r
e

Boligprod
usentene
nedvurdere
r mesterb
revet SIDE
8

Gode abonnementstilbud på
byggmesteren.as/abonnement
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WEIMA HUGGERE
WEIMA tilbyr et
omfattende utvalg av
maskiner.
Her finner du den rette
maskinen til enhver
oppgave.
Ta kontakt med oss
for et uforpliktende tilbud.

P. Blakstad as
18

tlf: 73 95 79 60

e-post: firmapost@p-blakstad.no www.p-blakstad.no
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Godt
verktøy
til
ForNuftig
Pris
brukervennlig
kvalitetskutter
med topp ytelse
Utviklet på grunnlag av erfaringer fra
de siste årenes liknende moderne
høvelkuttersystemer og forbedret på
flere punkter:
•

Det store sponrommet gir økt
utkast og maksimal avvirkningsdybde på opptil 6-8mm.

•

Forbedret kvalitet på både HS og
HW vendeskjær.

•

Vektreduksjon ved utstrakt bruk av
lettmetallegeringer i kutterkroppens passivsoner.

•

Enkelt knivskifte, automatisk innposting ved hjelp av “no-panic”
skrue og låsespor.

100%
Kost - nytte-verdi

STARK kutterhoder er også svært allsidige og
nøyaktige og sikrer dermed høy bearbeidingsfinish.

Følg oss på Instagram

Ring oss i dag: 66 77 89 00

www.Falkenberg.no

A. Falkenberg Eftf. AS Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad
tlf: 66 77 89 44, e-mail: info@falkenberg.no

Ny båndsag
med stor kapasitet,
Pro
Bordkantverk/flerbladsag
VR-900HTZ-1100
fra Mebor.
fraKan
Mebor,
kan sage stokker opp til 1 meter!
sage opp mot 90 cm bredde og 160mm tykkelse.
For mer informasjon kontakt Mebor Norge AS.
30/37/55 KW motor, stor kapasitet!
Tlf. 995 46567. Se også www.mebor.eu
For mer informasjon kontakt

Mebor Norge AS på tlf. 99 54 65 67/95 22 76 91.
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Riksantikvaren freder sagbruk
Spillum Dampsag & Høvleri er
et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den
moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Riksantikvaren freder Spillum som et
teknisk-industrielt kulturminne
av nasjonal verdi.
Skogen var en viktig ressurs i
den tidlige industrialiseringen av
Norge, og en viktig eksportnæring
for Norge gjennom mange hundre
år. Selv om Spillum ikke lenger er
en aktiv fabrikk, så gir den oss en
viktig pekepinn på hva trevirke
betyr og har betydd for utviklingen
av samfunnet.
– Sagbruket var i drift i over hundre år, og her ser vi tydelig fremveksten av den moderne sagbruksog trevareindustrien i Norge. Den
første dampsagen i Norge ble
faktisk anlagt i Namsos, bare noen
få hundre meter fra der Spillum
Dampsag & Høvleri ligger i dag,
sier riksantikvar Hanna Geiran.
Dagens anlegg driftes som Norsk
Sagbruksmuseum, som åpnet dørene i 1991. På museet kan besøkende oppleve et fantastisk kulturminne med både godt bevarte
bygninger og maskiner.
– Skogen var en veldig viktig
ressurs i den tidlige industrialiseringen av Norge. Derfor er det
ekstra gøy at vi i dag kan følge en
nærmest komplett produksjonslinje når en besøker Spillum. Fra
tømmerstokk til ferdig produkt på
utskipingskaia, sier Geiran.
Skogsressurser og trelasthandel
Historien om Spillum startet i
1884 da Peter Torkilsen sammen
20

Spillum Dampsag & Høvleri er et kulturminne som fredes av Riksantivaren.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren.

andre investorer etablerte Spillum
Dampsag & Høvleri. Anlegget ligger ved tettstedet Spillum i Namsos
kommune, i Trøndelag fylke. Skogressursene fra Namdalen ble fløtet
ned Namsen og utgjorde grunnlaget for trelastvirksomhet i området.
Anlegget var i drift frem til 1986.
Fram til 1860 var det strenge regler
for hvem som kunne starte sagbruk.
Avskaffelse av de siste sagprivilegiene og tilgang på ny teknologi
i form av dampmaskin, åpnet for
at det kunne sages året rundt. Det
bidro til en sterk vekst i sagbruksnæringen og særlig i «flisbyene»
Fredrikstad, Namsos og Lillestrøm.
Bakgrunn for fredningen
Industri er et av Riksantikvarens
prioriterte tema for fredning. Når
Spillum i dag fredes, er 10 av de 15
industrianleggene i bevaringsprogrammet for teknisk-industrielle
kulturminner fredet. Fra oppstarten
av bevaringsprogrammet i 1997
har de 15 teknisk-industrielle

anleggene blitt tildelt rundt 900
millioner kroner over statsbudsjettet.
Dagens anlegg på Spillum er et
fabrikkmiljø som er sammensatt
av en større fabrikkbygning med
flere produksjonstrinn. Tømmeret
gikk på bane fra tømmerbommen,
via kjerrat, sag, tørke og høvleri for
senere å bli transportert til lager og
utskiping. I tillegg er det flere omkringliggende bygninger med støttefunksjoner og sosiale funksjoner.
Spillum Dampsag & Høvleri og utviklingen av Namsos som industristed er nært knyttet sammen. Det
finnes mange liknende tettsteder i
Norge der industrien har vært navet
for utvikling. Arbeidsvilkårene har
bedret seg, lovverk mot forurensning er kommet og den teknologiske utviklingen de siste 100
årene er formidabel. De tekniske og
industrielle kulturminnene forteller oss hvordan dagens samfunn har
vokst fram.
Kjelde: www.trenytt.no

Bransjenytt
Betydelig prisøkning på
sagtømmer

Sagbrukene nyter en lykkelig
tilstedeværelse i et brennhett
trelastmarked om dagen.
Prisøkningen på sagtømmer
nå på forsommeren er betydelig og vi forventer at den vil
øke ytterligere fra august, sier
markedssjef Håkon Bakken i
Glommen Mjøsen Skog.

www.sag.no

virke i Skandinavia, men faktisk litt
mindre enn forventet. Høy produksjonstakt hos sagbrukene gir også
litt mer flis til treforedlingsindustrien enn normalt, sier Bakken.
- Kapasitetsnedleggelser i Sverige
innen treforedling tilsvarende en
snau million kubikkmeter i tredje
kvartal i år gir heller ingen bedring
i markedet.
- Samtidig vil produsenter av cellulose gå på høy takt da etterspørselen er god og prisutviklingen sterk,
men ingen fabrikker klarer å produsere mer enn maksimal kapasitet.
- Vi kan derfor ikke ha for store
forventninger til massevirkepris til
høsten, dessverre.

Vårt fokus - foredling av tre
Hemstad ga også en stor og varm
takk til avtroppende leder Olav A.
Veum for den store innsatsen han
har lagt ned i Skogeierforbundet.
Det har skjedd mye i den perioden
du har vært leder, og næringen har
gått fra å bli sett på som en solnedgangsgnæring til en soloppgangsnæring.
Olav A. Veum ble tildelt Norges
Skogeierforbunds gullnål. Det
var administrerende direktør Per
Skorge som overrakte gullnålen.
Skorge hadde hele administrasjonen
med seg når han takket Olav A.
Veum for utmerket innsats og godt
samarbeid.

Et offensivt årsmøte
Det var en offensiv holdning som preget årsmøtet i Norges Skogeierforbund.
Både påtroppende og avtroppende leder
understreket betydningen av samarbeid
og lagspill.

- Produksjonskapasiteten hos trelastindustrien klarer ikke å holde tritt
med etterspørselen, først og fremst
er tørkekapasiteten begrensende for
økt produksjon, sier markedssjefen.
Generelt er sagtømmerlagrene store
så det er heller ingen råvaremangel.
- Som en konsekvens av trelastmarkedet er det viktig for sagbrukene å
sikre råvareforsyningen utover som- Heidi Hemstad. Foto Roar Ree Kirkevold.
meren og høsten, sier Bakken.
- Prisøkningen på sagtømmer nå
Skogeierforbundets nyvalgte leder,
på forsommeren er betydelig og
Heidi Hemstad, viste til at skogvi forventer ytterligere økning fra
næringen er en viktig del av klimaaugust.
løsningen. Aktivt skogbruk er det
- Hvor lenge denne positive trelast- mest relevante bidraget vi kan gi i
konjunkturen vil vare vet ingen,
klimakampen, og det må vi få fram
men det vil ta noe tid å normalisere enda bedre, ikke minst i den offenttrelastlageret som i dag er bunnlige debatten. Hemstad inviterte
skrapt, sier han.
også de øvrige skogsamvirkene med
Store lager av massevirke i Skandipå arbeidet med å styrke skogskjøtnavia
selen. Vi må ta tak i de viktige,
felles utfordringene, og stå sammen
- Massevirkemarkedet har en helt
når det gjelder, understreket Hemstad.
annen setting enn sagtømmermarkedet. Det er store lager av masse-

Olav A. Veum.

Du kan næringen vår fra A til Å,
og du har vært en god motor for
næringen. Du får folk med deg, og
tar også opp de vanskelige sakene.
Det er vemodig å takke deg av, sa
Skorge.
Olav A. Veum sa til årsmøtet at
det har vært et priviliegium å være
leder i Norges Skogeierforbund.
Veum understreket at det er helt
avgjørende at vi jobber sammen.
Felles kraft i næringspolitiske saker
er helt avgjørende – og den kraften
vi representerer, er sterk!
Kjelde: www.skog.no
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Kutterspon
Stort fall i eksport av
trebaserte byggevarer
i april
Sterk etterspørsel gir fall i
eksporten.
Eksporten av trelast faller med hele
11 prosent i april, og eksporten
av sagtømmer har sunket med 1,1
prosent sammenlignet med samme
periode i fjor. Det viser statistikk
fra Treindustrien.
Tilgang på råvarer skaper
ubalanse i markedet
Treindustrien benytter den delen av
tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen
av tømmerstokken som ikke kan
brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av
biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang
på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer
med avsetning av massevirke gir en
vedvarende utfordring som skaper
ubalanse i markedet for trebaserte
produkter.
Bakgrunnen er den store etterspørselen etter trebaserte byggevarer, og
at produsentene prioriterer kunder
i Norge .
– Bedriftene jobber på spreng for å
sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien,
sier administrerende direktør Heidi
Finstad i Treindustrien.
Salget av trebaserte byggevarer
som konstruksjonsvirke, trelast og
impregnert har økt med 6,1 prosent
i april sammenliknet med samme
periode i fjor.

Regjeringen vil legge
Noreg skal bli eit foretil rette for bruk av mer gangsland i sirkulær
moderne vogntog for å økonomi
effektivisere tømmerNyheit | Dato: 16.06.2021
transporten.
Regjeringa legg i dag for første

9-akslet tømmervogntog. Foto Dag Skjølaas.

Vi er glade for at regjeringen nå
vil legge til rette for at skog- og
trenæringen kan utnytte de samme
moderne kjøretøyene som brukes i
våre naboland, Finland og Sverige,
sier Per Skorge, administrerende
direktør i Skogeierforbundet.
Samferdselsminister Hareide ber
Statens vegvesen utrede endringer
av regelverket slik at flere veger kan
åpnes for 60 tonn totalvekt. Beslutningen har kommet etter at et
forslag fra Norges Skogeierforbund
ble drøftet med samferdselsminister
Hareide og landbruksminister Bollestad. Dette er et
konkret resultat
etter drøftinger
i regjeringens
samarbeidsforum
med skog- og
trenæringen.
Hareide har gitt
Statens vegvesen en fris til 1.
desember med
å ferdigstille et
forskriftsforslag.
Kjelde:www.skog.no

Kjelde: Trenytt

Vi selger Slidetec-sager
Arild Stensrud
Vensvangvegen 332,
2338 Espa
Mobil: 917 57 075
post@arildstensrud.no
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gong fram ein heilskapleg strategi
for sirkulær økonomi. – Målet er at
Noreg skal bli eit foregangsland i
grøn, sirkulær økonomi. Det betyr
at det vi produserer og forbruker
må tære mindre på jorda, naturen
og dei ressursane vi lever av, seier
klima- og miljøminister Sveinung
Rotevatn.
- I framtida må produkta vi lager
vare lengre, dei må kunne reparerast, gjenvinnast, vere utan giftstoff
og gje mindre avfall. Vi må utnytte
meir råstoff frå avfall til nye produkt, og redusere behovet for å ta
ut nytt råstoff frå naturen. Det krev
at alle gode krefter jobbar i lag, og
difor legg vi i dag som første norske regjering fram ein heilskapleg
strategi for sirkulær økonomi, seier
klima- og miljøminister Sveinung
Rotevatn (V).
Kjelde:www.regjeringa.no

Bygdesagenes leverandørguide

www.sag.no

Tlf 95 23 68 82 – www.stridsberg.no
Tlf 95 13 01 91 – www.kvarnstrands.no

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Tlf: 63 87 49 89 • tbf@woodmizer.no

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567
eller 952 27691

Leverandør trelasttørker
www.inmark.no • Mob: 900 82 004

Bli med å verv Interesseorganisasjon
medlemmar!
for små- og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter i Norge.
50% RAB
BATT FØRSTE MEDLEMSÅR!

VI TILBYR:

Ordinære satsar medlemskontigent 2021:
Medlem med lønnsutgifter mellom 0 og 500.000 kr
Medlem med lønnsutgifter mellom 500.000 og 1 mill
Medlem med lønnsutgifter over 1 mill

= 2.950/år
= 3.750/år
= 5.250/år

TILBOD 1. MEDLEMSÅR FRÅ KR 1.475,-

Ta gjerne kontakt:
Telefon: 918 86 113
E-post: admin@sag.no
Norsk Bygdesagforening,
Tonningsgata 42, 6783 Stryn

•

Eit sterkt og godt fagmiljø

•

Årleg studietur og fagleg arrangement

•

Stort nettverk av samarbeidande organisasjonar

•

Nettside med presentasjon av alle medlemmar og
kjøp/salg funksjon

•

Gunstige innkjøpsavtaler på arbeids– og fritidskle

•

Gunstig forsikringsavtale gjennom Skogbrand

•

HMS-system for vår bransje

•

Rådgjeving

•

Unikt medlemsblad med stoff kun frå vår bransje m/gratis
annonseplass for medlemmane.

•

Kurs:
Materialsortering. Tørking av trelast. Høvling. HMS.
Sliping og sagbladstell. Sal- og marknadsføring.
Drift av sagbruk. Lafting og grindverk.

Bank: 3795.15.61747

www.sag.no

Vi tilpassar også kurs etter behov !
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Tonningsgata 42
6783 Stryn.

DIN SAMARBEIDSPARTNER
INNEN SALG OG SERVICE AV:








bånd-sirkelsagblad
høvel-fresverktøy
diamantverktøy
vindusverktøy
sliping av verktøy
teknisk besøk
opplæring mm.

www.stridsberg.no
www.kvarnstrands.no

