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Sagbladet Frå redaktørkrakken

Kjære lesarar, då er eg tilbake 
i redaktørrolla etter å ha fått 
avløysing frå dette ei tid. Per 
Øyvind Berg har valt å forlate 
foreininga til fordel for andre gjere-
mål. Dette er sjølvsagt beklageleg 
og vi må no sjå på organisasjonen 
vår med nye auge. Medlemsbladet 
vårt er verdifullt for våre medlemmar 
og for organisasjonen, det er difor 
viktig at vi tek vare på innhald og 
distribusjon samtidig som vi ser 
på nye løysingar. Styret har ikkje 
fått saka på bordet enno, men kart-
legging er i gang i forhold til nye 
tilsette, tilbod på trykking og lay-
out, bruk av freelance –journalister 
m.m. Vi har stramt med ressursar 
og vi må tenkje oss godt om, men 
at styret også i framtida skal finne 
gode løysingar er eg overtydd om. 

Som dagleg leiar i foreininga har 
eg kontakt med mange aktørar 
rundt i landet og det er svært mykje 
spennande som skjer innanfor 
trebruk for tida, eg vil påstå meir 
enn nokon gong. Har skogbruket 
og treindustrien fått rotfeste 
innafor innovasjonens bestand? 
Direktør i Treindustrien, Heidi 
Finstad, skriv i sin artikkel i dette 
bladet at skogen og trebruk må 
takast i bruk i større grad om 
nasjonen skal nå sine klimamål. 
Byggeindustrien står for ein stor 
del av klimagassutsleppa og desse 
vil med auka bruk av tre bli kraftig 
redusert. Dette er ikkje nytt for 
oss som er i bransjen, men det tek 
tid å få fleirtal i folket og blant 
politikarar til å sjå same effekten. 
Gleda blir desto større når ein ser 
at langt fleire no brukar skogen 

som ei løysing i klimadebatten. 
Vår næring bør i dette lys sjå ei 
lys framtid. Bygdesagene kjøper 
sitt tømmer i all hovudsak i nær-
området og dei har ofte kort veg 
til kunde. Transporten blir difor 
minimal og vi kan reklamere for 
dei aller mest miljøvenlege 
produkta. 

At næringa har vore gjennom ein 
tøff periode veit vi, men når næringa 
bretta opp ermane og vi får ut 
igjen endå betre produkt som er 
enno meir berekraftige, ja då er 
ein på rett veg. Artikkelen til 
Aasmund Bunkholt lenger bak i 
bladet viser gode eksempel på at 
næringa nettopp har fått rotfeste 
innanfor innovasjonens bestand. 

Inger-Marie

Gode sagvenner!

Regn, regn og atter regn. Vi er 
kommet til September og 2. slått 
står for tur. Fikk høsta ca. 1/2parten 
i helga. Dem melder litt sol i morgen, 
mandag 5 dm. Kanskje får jeg 
høsta noe flatmark da. Resten må 
visst vente til neste helg. Da melder 
dem opphold igjen. Ja, ja så vet 
en i hvertfall hva en skal finne på 
i helgene.
 Vår redaktør, Per Øyvind Berg 
har sluttet hos oss. Vi takker han 
for innsatsen og ønsker han lykke 
til med nye gjøremål.
 Redaktøransvaret overtar 
Inger Marie inntil videre, men 
styret i lag med daglig leder vil 
fremover se på nye løsninger for 
administrasjon, produksjon av 
medlemsblad og nettsideadmini-
strasjon. Vi har flere administrative 
oppgaver enn noen gang og vi må 
sikre oss nok ressurser slik at desse 

blir ivaretatt på en god måte.  
 Vi ønsker ikke å fire på den 
kvaliteten som er bygd opp over 
lang tid. På den andre side har vi 
en økonomisk side som gir oss 
utfordringer. Når det gjeld Sagbladet,  
må vi prøve å få til en rimeligere 
produksjon, samtidig som vi må 
beholde den gode kvaliteten som 
vi mener leserne vil ha.
 For de som ikke har jevnlig 
kontakt med foreningen, er det 
Sagbladet som er limet i organisa-
sjonen. Vi vil svært gjerne ha inn-
spill fra våre medlemmer, og de 
er hjertelig velkomne til å hjelpe 
oss, ved å gi ros og ris til dagens 
organisering. 
 I år velger styret å ha et fysisk 
møte på Løten samtidig som det 
skal være Sagkurs. Da er det mulig-
heter for nye og gamle medlemmer 
å treffe styret. Kompetanse har 

vært bærebjelken i organisasjonen 
vår i ei årrekke og denne høsten 
har vi allerede invitert til 4 kurs, 2 
av de på Løten, ett på Gardermoen 
og ett på Berkåk. Vi håper på god 
oppslutning fra medlemmer og 
andre, så min oppfordring er: 
Meld deg på foreningens kurs! 
Vi annonserer kursa både på 
nettsida vår www.sag.no og på 
vår Facebook-side, vi håper selv-
sagt at alle er med å markeds-
fører våre tilbud til sine venner 
og bekjente. 

Ha en fin høst og god jakt til 
dere som driver med slikt.

Hilsen Arild
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Endringar i 
administrasjonen:
Per Øyvind Berg har sagt opp si 
stilling som organisasjons-
medarbeidar. Han har vore tilsett 
i foreininga sidan mars 2011. I den 
perioden han har vore tilsett hjå 
oss har medlemsbladet, Sagbladet, 
og nettsida www.sag.no vore 
hovudarbeidsområde. Han vil der-
med ikkje lenger vere kontakt-
person for denne delen av Norsk 
Bygdesagforening. Vi arbeider med 
nye organisasjonsløysingar og fram 
til desse er på plass vil dagleg leiar 
Inger-Marie Svingeset ha ansvar for 
desse oppgåvene. Vi har ein stram 
arbeidsplan, men trur dette skal gå 
bra. Vi takkar Per Øyvind Berg for 
godt utført jobb og ønskjer han 
lukke til med nye gjeremål. 

Forsikringsavtalen 
med Skogbrand
Vi må igjen oppmode våre med-
lemmar om å ta kontakt med 
foreininga for å få tilsendt tilbod 
på forsikring frå Skogbrand. Vi har 
registrert ein del medlemmar som 
er interessert og vi veit at mange 
har fått gode tilbod. Det er ei enkel 
prosedyre for å be om tilbod, der 
vi bed om nokon opplysningar og 
bilde. Foreininga får eit lite honorar 
for kvart medlem som blir sendt 
tilbod til, så vi håpar at mange vil 
bidra også for foreininga si skuld. 
Vi har lagt ned ein del arbeid i 
denne avtala, som kjem medlemmane 
til gode, så ver venleg å ta kontakt 
med Inger-Marie Svingeset for 
informasjon om korleis du går fram. 
Kontaktopplysningar finn du på 
side 2. 

Eiga nettside?
Vi viser til tilbodet om at med-
lemmar kan bestille nettsider 
gjennom foreininga. Produsenten 
er den same som for foreininga 
si nettside og vi vil ha ein mal 
klar i løpet av kort tid. Pricom  AS 
som leverandøren heiter held til i 
Harstad og vi har gode erfaringar 
med dei. Vi håpar at dette kan 
vere ei god hjelp i mylderet av 

nettsideprodusentar og tilbod frå 
fjern og nær, samt at prisen er 
god. For oppretting/produksjon er 
prisen 3.500,- samt ei årleg leige på 
kr. 750,-

Vi har fått så mange interesserte at 
produksjonen har starta. Vi sender 
ut tilbod til alle våre medlemmar så 
snart vi har ein mal klar. 

Ver med å verve nye 
medlemmar
Vi vil oppmode alle våre medlemmar 
om å verve nye til vår organisasjon. 
Send oss gjerne kontaktopplysningar 
på potensielle medlemmar slik at 
vi kan sende dei eit uforpliktande 
medlemstilbod. Dei får då info om 
foreininga og eit eksemplar av 
vårt medlemsblad. Vi treng fleire 
på laget så vi kan bli ein sterkare 
organisasjon. 

Styret i foreininga vil gjerne ha 
innspel til saker som opptek med-
lemmane. Dette for at organisasjonen 
skal stake ut rett kurs i tida fram-
over. Det er viktig å ha «pulsen» 
på medlemmane når det gjeld 
utfordringar dei står overfor i kvar-
dagen. Ein føler seg gjerne litt 

åleine, då dei fleste av oss er små 
bedrifter med få eller ingen tilsette. 
Foreininga er til for å styrke kvar 
og ein av medlemmane, så ikkje 
vegre deg for å ta kontakt. 

PEFC
Vi har enda ikkje fått til malen 
for PEFC- sertifisering gjennom 
foreininga, sjølv om behovet aukar.
Dette skuldast mange arbeids-
oppgåver, men i løpet av oktober 
håpar vi å kunne prioritere denne 
viktige oppgåva. Vi er klar over at 
dette har tatt alt for lang tid og vi 
bed om forståing for kapasitets-
problem.  

Ver venleg å betale 
medlemskontingenten!
Ein del medlemmar vil i desse dagar 
bli oppringt ang. betaling av 
medlemskontingent. Dette fordi 
vi verken har motteke medlems-
kontingent eller at vi har fått 
skriftleg oppseiing av medlemsskapet. 
Vi ønskjer å ha så mange med-
lemmar som muleg og håpar at 
dei fleste berre har gløymt giroen. 
Vi har forståing for at medlems-
kontingent i ein bransjeorganisasjon 
ikkje nødvendigvis er det første ein 

Organisasjonsnytt

7.-8.november 
Kurs i visuell sortering 
av konstruksjonsvirke 
(Sorteringskurs)

Kurset går på Berkåk og teori-
delen, servering og overnatting 
blir på Berkåk Veikro.
Kursleiar: Leif Grøndahl

Påmeldingsfrist 1. november. 
 
Tema:
•Kviforsorteretrelast?
•Kvaeinsomsorterermåkunne
•Treanatomi/vekst
•Tørking
•Krymping/svelling
•Vyrkesfeil
•Sorteringsreglar
•Praktisksortering

Visuell sortering av konstruksjons-
virke, eit nyttig kurs for dei som vil 
stemple sine materialar
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betalar, men det kostar organisa-
sjonen mykje tid og ressursar å 
måtte purre. Vi ønskjer å bruke 
tida vår på faglege utfordringar 
i staden for å purre medlems-
kontingent, håpar våre medlemmar 
også ønskjer det. Sjekk om du er 
ein av dei som ikkje har betalt. 

Meld dykk på våre kurs!
Vi hadde planlagt å gjennomføre 
kurs i Tørking og kurs i Drift av 
sagbruk no i september. Vi måtte 
utsette desse på grunn av dårleg 
påmelding. Fleire av deltakarane 
som var interesserte dreiv enno 
med onnearbeid, medan andre 
måtte prioritere jakt. 

Vi prøvar igjen i november og håpar 
på betre respons då. I tillegg vil 
vi arrangere både juridisk kurs og 
sorteringskurs. 

11. november 
Juridisk kurs i Gardermoen-området. 

Vi har også tidlegare hatt liknande kurs med gode tilbakemeldingar. 
Kurset går over 1 dag og Advokat Knut Ola Linløkken vil halde kurset. 

Påmeldingsfrist 4. november

Tema:
•Omavtalarvedkjøpogsal
•Faktura
•Purring
•Inkassovarsel
•Betalingsoppfordring
•Begjæringomutlegg/forliks-
   klage til namsmannen
•Betalingsoppfordringved
   konkurs
•Konkursvarsel
•Konkursbegjæringtil
   tingretten
•Forsinkelsesrentekalkulator
•Forsinkelsesrente
•Oversiktgebyrer

21. – 22. november, Tørkekurs på Løten
 
Teoriøkt, servering og overnatting på Myklegard 
Veikro. Halvparten av kurset er teori og halv-
parten prakis. 

Påmeldingsfrist 15. november

Tema:  
•Viktighetenavåtørketrevirke
•Definisjonarogtørkebegrep
•Tørkeskjemaogspesialtørking
•Tørketyparogtørkemetodar
•Styringsprinsipp
•Målingogkontrollavtørkeresultat
•Korleisoppretthaldeønskafuktighetfram
   til sluttbrukar
•Praktiskgjennomgangavuliketørketypar
   (konvensjonelltørke, vaakumtørke og kammertørke) 

24. – 25. november, Sagkurs på Løten 

Kursleiar: Leif Grøndahl. Teoridagen, servering 
og overnatting på Myklegard Veikro. 

Dag 1: Kun teori

Påmeldingsfrist 15. november

Tema: 
•Skurogskurmetodar
•Sagtypar
•Sagbladogsagbladstell
•Treteknologiogvyrkesfeil
•Tørkingogstabling

Dag 2: Kun praksis på Løten Bygdesag AS
Ta med godt skotøy og varme kle. Gjerne ein 
tommestokk også. 

Kurs i drift av sagbruk er sosialt og lærerikt

Advokat Knut Ola Linløkken har holdt 
fleire lærerike kurs for bygdesag-
foreiningas medlemmar.

Ulike tørketypar blir gjennomgått på praksisdagen.



Trebedriften
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Gårdsag med sikte på 
restaureringsmaterialer

På Nordre Lomsdal er 
tradisjonen med gårdssag 
godt og vel videreført. Ny 
sagtomt er fylt og har gitt 
plass for tre ulike sagtyper. 
Skur av tettvokst gran til 
restaureringsformål er viktig 
for drifta. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Nordre Lomsdal ligger i Søndre 
Land i Oppland, på vestsida av den 
nesten 9 mil lange Randsfjorden. 
Store skogsområder med mye bra 
tømmer har gjort at skog og trelast 
tidlig kom til å prege næringslivet i 
distriktet. 
 Gården Nordre Lomsdal ligger 
ved et av vassdragene som egnet 
seg for fløting. Med utbygging av 
skogsveier i nyere tid er plasseringen 
minst like sentral i forhold til tømmer-
transport fra et større skogsområde. 
 Andreas Lomsdal rev for noen 
år siden den gamle gårdssaga med 
trebenk. Deretter er ei helt ny 
sagtomt bygd ut med mye utfylling 
av pukk og grus. Etter hvert har 
det blitt både Serra bandsag, 
Kamek sirkelsag og Ljunglöv kjede-

sag på sagbruket, som dermed 
skulle være godt rustet for all slags 
tømmer og trelast. 

Fleksible bygg
Ei Serra bandsag står som første 
post på sagtomta. Der skjæres blant 
annet laftetømmer, som er en 
viktig vare både til nye bygninger 

og restaureringer. Saga tar tømmer 
opp til 9 meter. Bandsaga står 
nærmest i friluft. Bare et tak og 
åpne sider beskytter i noen grad 
utstyr og sagmester. 
 -Alt laftetømmer barkes for 
hånd. Det er tungt arbeid, men så 
er det også en tung investering om 
en skulle rigge opp en barkemaskin 
med det som kreves av elektrisk 
opplegg. 
 -Jeg har lagt vekt på fleksible 
bygg, som eventuelt kan endres. 
Lageret ligger i forlengelse av 
bandsaga. Det er i større grad kledd 
inn, og har ei støpt golvflate på 
12 x 20 meter. Her har jeg også ei 
eldre dobbeltkantsag, såkalt Gull-
kylling. Jeg har også en høvel men 
den er foreløpig ikke tatt i bruk, 
sier Andreas Lomsdal. 
 Ei Kamek sirkelsag står plassert 
i et bygg lengst inn mot låven og 
tunet. Dermed har han gode mulig-
heter for å skjære blant annet 
kledning effektivt. Her går 7 meters 
lengder greit, og enda noe mer om 
en bruker list og lempe.
 Det aller lengste tømmeret 
finner veien til kjedesaga, som 
kan ta hele 12 meters stokker. 

Effektivitet og tømmer
- Jeg ser at det teller mye å bestille 
tømmer etter toppmål når jeg 
kjøper tømmerpartier. Det furu-

FLOTT FURU: Et parti bjelker i 12 x 12 tom furu fra egen skog er klar. –Dette er 
furu som har stått over omløp. Det viser seg ofte at slikt tømmer sprekker kraftig 
fra senter når furua blir for gammel, sier Andreas Lomsdal. Til dette tømmeret 
bruker han bandsaga, som er utstyrt med 100 mm blad med stellitt, uten vigg. 
Sliping utfører han selv. 

PRESENTASJON: Skiltet ved hovedveien presenterer saga og produktene.
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tømmeret som er på tomta nå, er 
et typisk eksempel. Her er alt tømmer 
fra 28-30 cm eller større, totalt 
volum på partiet er ca 90 kubikk-
meter. Det passer til 8 toms laft, 
og har lengder fra 5,5 til 9 meter. 
For dette partiet passet det å kjøpe 
deler av en større leveranse lafte-
tømmer, og dette ble avtalt direkte 
med skogeier. Pris pr. kubikkmeter 
var ca 700 kroner. 
 For tømmer jeg selv hogger i 
egen skog blir det i mye større grad 
å vurdere den enkelte stokken for 
seg, etter kvalitet, toppmål og hva 
det kan bli som ferdig skurlast, sier 
Andreas Lomsdal. 

Naturlig tørk
Vanligvis driver Andreas Lomsdal 
en del hogst i egen skog, og legger 
opp til å stå ved sagbenken fra 
februar og fram til St. Hans-tider. 
Etter skur velger han å grovsortere 
etter lengder, for å få jevn tørk. 
Det er kun naturtørking som er 
aktuelt. Tomta ligger i kanten 
mellom tun, åker og ei nokså bratt, 
vestvendt li med flott bjørkeskog, 
og det ser ut til å være god plass 
for tørk. Vanligvis er det også noen 
partier med leieskur som tar veien 
til saga.  

Gran fra egen skog
En vanlig fordeling av treslagene 
på saga er 65% gran og 35% furu. 

Nordre Lomsdal har forholdsvis 
mye egen skog. Fra egen skog 
velger Andreas Lomsdal å plukke 
ut tettvokst gran til blant annet 
kledningsbord. Dette utnytter 
kvalitetene i grantømmeret godt. 
Men han erfarer at det er ulike 
holdninger i markedet til hva sein 
vekst betyr for kvaliteten: 
 -På den ene sida er storparten 
av kundene lite bevisste på dette. 
Dette er ofte private kunder. Blant 
dem er det noen få unntak, med 
folk som er svært tydelige på at de 
vil ha seintvokst gran. 
 Ei annen gruppe er faglærte 
tømrere. Her er det en del som 
begynner å bli lei av de store mengdene 
importert plank og annen vanlig 
trelast. Vanligvis er dette trelast 
som er rasktvokst og løs i veden. 
Årringbredde på 5 og 10 millimeter 
er helt typisk på denne trelasta. 

Jeg syns å merke at en del tømrere 
nå ønsker seg mer seintvokste og 
bedre materialer. Men de er samtidig 
veldig vant med å sammenlikne 
priser, og prute seg til rabatter. 
Dermed er det ikke lett å oppnå 
den prisen som burde vært for 
ekstra kvalitet. Og et visst merarbeid 
med å sortere riktig på veien fra 
stubbe til kundens tilhenger er ikke 
til å komme unna, sier Andreas 
Lomsdal.  
 Selv er han ikke i tvil om at 
sein vekst og smale årringer har 
noe for seg. Det er lett å se stor 
forskjell i opptak av fukt, og råte 
ødelegger trevirke med rask vekst 
svært fort sammenliknet med det 
seintvokste. - Men alt i alt er jeg 
i tvil om det er mange nok i markedet 
som er bevisste nok på denne 
kvalitetsforskjellen, sier han.  

Utvikling i skogen
Som skogeier ser Andreas Lomsdal 
utfordringer med å få tak i nok av 
seintvokst grantømmer, i hvertfall 
om det blir flere kunder som etter-
spør dette. 
 -Gran på 17- og 20 bonitet 
vokser fort og dominerer trelast-
markedet. Den seintvokste grana 
finnes typisk på lavere boniteter, 
der det kanskje ikke har vært snau-
hogd noen gang tidligere. Der har 
skogen fått en start med skygge, 
som er beholdt gjennom tynninger 
og plukkhogst. Resultatet er gran 
med nedhengende kvist, som gir 
det tømmeret jeg vil ha for å skjære 
materialer til ytterkledning og 
golvbord. Men jeg ser nå at det 
som er igjen av slikt tømmer i egen 
skog begynner å bli mangelvare, 
sier Andreas Lomsdal. 

SIRKEL: Ei Kamek sirkelsag tar hånd om det meste av grantømmeret 
og vanlige tømmerdimensjoner.  

IDEALET: Jevn og sakte vekst er viktig for grantømmeret til N. Lomdal sag. Om 
lag 500 kubikkmeter skjæres årlig. Til høyre: Ferdig plank og bord er sterk, og 
får ei rolig overflate med stort sett små kvister. 
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Skogbruket og grana
-Tar du som skogeier noen grep for 
å oppnå seintvokst tømmer i framtida? 
 -Jeg burde selvsagt gjort det, 
men gjør nok omtrent som andre 
skogeiere. Det blir et løp der en 
hogger mest snauflater og planter, 
og er fornøyd med å få opp ny 
skog på den måten. 
 Men skjermstillingshogst har 
jeg tanker om å prøve noe mer. 
Jeg har prøvd det på ei skogsdrift 
med ca 30 dekar. Det krever en del 
trær som har nok barmasse til å 
stå igjen. Dessuten må det bli spart 
foryngelse som alt finnes, og en del 
nye planter må greie å spire fra naturlig 
av frø og leve opp. Men uansett så 
blir skjermstillinger en kontrast til de 
gjentatte plukkhogstene jeg mener 
la grunnlaget for det vi har igjen av 
tettvokst tømmer. Når skjermtrærne 
hogges ut i skjermstilling, vil også 
det gi en nokså ensaldret skog som 
plutselig får mye lys, sier Andreas.

Fornøyde folk med gamle hus
-Folk som driver restaurering er 
stort sett bevisste på gran med 
kvalitet. Det er moro å se at de 
er fornøyde med det jeg plukker 
fram, men nettopp plukking av 
små kvanta bord eller laftestokker 
blir tidkrevende. Dermed blir det 
vanskelig å satse noe mer på det 

enn jeg har gjort til nå, sier han. 
 For N. Lomsdal sag har samar-
beidet innen Oplandske Spesialtre 
(se rammesak) ført til noen ekstra 
leveringer av materialer til verne-
verdige hus. Siden N. Lomsdal ikke 
har drevet med høvling, har kunder 
med ønsker om høvla last blitt 
formidlet videre til Torpa Sag eller 
Lien Sag. En tredje samarbeidspartner 
er Søfferud Sag, litt lenger syd langs 
Randsfjorden. De har i større grad 
konsentrert seg om vanlig bygnings-
last i standard lengder, mens N-Lomsdal 
sag altså kan tilby lange lengder 

og laftetømmer. Med å henvise 
til hverandre får de tre/ fire sag-
brukene en del effekt av å kunne 
tilby kunder det de er ute etter. 

Nettside og markedsføring
-Du har nokså nylig utviklet ny 
hjemmeside. Hva slags erfaringer 
har du med den? 
 -For meg er jungeltelegrafen 
fortsatt viktigere. Men jeg har ikke 
vært flink nok til å oppdatere sida, 
og heller ikke koble den godt nok mot 
Facebook. Det blir dessverre ikke det 
en går løs på når dagen i skog eller 
på saga er over, sier Andreas Lomdal. 

Styreverv
Andreas Lomsdal har flere år bak seg 
som styremedlem i Norsk Bygdesag-
forening, og var nestleder fra 2014 
til 2015. Etter et år uten verv er det 
nærliggende å spørre om or hva han 
ser for seg som oppgaver i foreningen 
framover:
 -Det er viktig å holde oppe aktivi-
teten, for eksempel med å gi ut 
Sagbladet og ha kurs. Rekruttering 
har vært viktig i alle år, men det 
vanskelig å si hvordan en gjør det 
best. Det er også viktig å fange opp 
nyheter innen utnyttelse av tømmer 
og tre. Eksempler på det er varme-
handling av tre, elementproduksjoner, 
nye former for lafte-teknikk eller 
massivtre. Å omtale og følge slike 
utviklingstrekk er viktig for å holde 
trykket i foreningen, sier Andreas.

LAFT OG BJØRK: Vinteren 2016 har for en stor del gått med til å skjære lafte-
tømmer. Lia bak sagbruket og tunet har en fin vegg av hvite bjørkestammer. 

STYRKE: Byggene på N. Lomsdal sag har flere eksempler på bruk av tradisjonell 
byggeteknikk og materialutnyttelse. Bjelker kantet på tre sider og med hel 
underside gir maksimal styrke. Kantet overside gjør det samtidig lett å bruke 
moderne takstoler. 



r                                                                                       www.sag.no 9

Trebedriften

Spesialkrav tar tid
Oplandske Specialtre ble dannet i 2012, 
for å samle varer og håndverkere til 
restaureringsoppdrag. Nå er selskapet 
oppløst. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

-Til tross for mange, og klare anbefalinger om at 
dette var veien å gå har det ikke gitt nok økning i 
salg og oppdrag for oss som var med, sier Andreas 
Lomsdal. 
 -Restaureringsmarkedet er faglig interessant, 
men de enkelte ordrene er ofte små. Dermed tar 
det mye tid å sortere ut riktige materialer utfra tre-
slag, lengder, årringbredde eller andre hensyn. 
Enkelte ganger må en også skjære inn til ønska 
dimensjoner. Ekstra tid som dette krever er det 
vanskelig å ta seg godt nok betalt for. Samtidig 
er mange håndverkere heller ikke ensidig knyttet 
til restaurering, men tar vanlige oppdrag med nybygg. 
De stiller med prisene på helt vanlig trelast som 
utgangspunkt, og ser ikke alltid poenget med høyere 
priser på spesielt utvalgt trelast, sier Andreas Lomsdal. 
 Han var en av eierne som i sin tid gikk inn i 
Oplandske Spesialtre, sammen med Torpa Sag, Lien 
Sag, Søfferud Sag og flere håndverkere i Land. 
 -Men restaureringsmarkedet er verdt å ha med 
seg, selv om fellessatsingen ikke var liv laga. Blant 
de mange små oppdragene dukker det også opp 
større oppdrag som blir rasjonelle og lønnsomme 
leveringer, sier han. 
 Han synes det er interessant å få vite mer om 
hvordan restaureringsmarkedet fungerer i andre 
distrikter. 

Ga råd om felles selskap
Oppland fylkeskommune ved rådgiver Kai Tore 
Rødbergshagen var blant dem som anbefalte bygde-
sager og blant annet N. Lomsdal Sag å opprette 
Oplandske Specialtre. 
 -Hva er årsaken til at dette firmaet har valgt 
oppløsning? 
 -Vi var interessert i å få fram et slikt selskap for 
å samle riktige materialer og dyktige håndverkere. 
Når de har valgt å oppløse dette, tror vi det kommer 
av at de stort sett har hatt mer enn nok å drive 
med fra før i hver av sine bedrifter. Satsingen i 
Oplandske Specialtre kom på toppen for allerede 
aktive næringsdrivende, som ikke kunne sette av 
mer ressurser, sier Kai Tore Rødbergshagen. 

Kløft i markedet
-Slik vi opplever det, er det en stor kløft mellom hva 

forbrukerne ønsker av materialer til restaurering og 
hva produsentene kan levere. Til bygninger som er 
fredet og formelt vernet er det krav til materialer og 
håndverksmessig utførelse. Men i tillegg finnes en 
stor del eldre hus uten slike krav, der mange for-
brukere løser behovene med det som passer best 
av trelast fra vanlig byggevarehandel. 
 Å drive markedsføring er ikke det som står høyest 
på dagsorden for dem som driver tradisjonshåndverk 
eller leverer materialer til restaurering. Kanskje skal 
en ikke forvente at de stiller med kunnskap og 
kapasitet til dette selv, og det kan være riktig å se 
på om det offentlige i større grad tar seg av markeds-
føring for bedrifter som leverer kvalitet til verne-
verdige bygninger, avslutter Kai Tore Rødbergshagen 
i Oppland fylkeskommune. 

Jevn pågang til Bygg og Bevar 
-Er behovene for trelast til restaureringer overdrevet?  
 -Vel, noen mener det, i noen områder. Men 
det vi i Bygg og Bevar merker, er en jevn strøm 
av spørsmål om trelast fra huseiere. For mange er 
likevel den umiddelbare tilgangen viktig. Hvis en 
må lete for mye, avstanden er for lang, eller noe 
ikke er på lager, vil mange gi opp søket etter riktig 
trelast. De som har en fredet bygning, må jo finne 
riktige materialer. Men et stort marked skaper en 
med å gi lett tilgang for alle med gammelt hus.
Restaureringsarbeidet behøver ikke være et nisje-
marked, sier daglig leder Sigrid Solheim Murud i 
Bygg og Bevar. 

Ofte vekst for restaureringsbedrifter
-Vi ser mange ganger at bedrifter innen samme distrikt 
opplever markedet helt ulikt. Der én bedrift opp-
lever vekst, kan en annen få færre oppdrag. På 
landsbasis er optimismen blant bedrifter i restaurerings-
markedet stor. IPSOS MMI har undersøkt bedrifter 
i restaureringsmarkedet for Bygg og Bevar. Blant 
de som er kontaktet svarer 50% at de har opplevd 
vekst siste 2 år, og 53% tror på ytterligere vekst de 
neste 5 årene. 70% av bedrifter som både driver 
med nytt og gammelt, ønsker seg flere restaurerings-
oppdrag, sier Sigrid Solheim Murud. 
 Hun påpeker at restaureringsarbeidet ikke er en 
enkel vei til rask inntjening. Resultater avhenger av 
kunnskap og synlighet. Bygg og Bevars rolle er å 
hjelpe markedet ved å spre kunnskap og koble 
sammen oppdragsgivere og tilbydere. I tillegg jobber 
vi for mer tverrfaglighet, innen alle fagområdene.  
-Våre råd til bedriftene er: Vær synlige! Både på 
nett, med en god hjemmeside som viser hva dere 
kan. Like viktig er det å bli kjent med tømrer-
bedrifter og arkitekter i området, avslutter hun. 
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Sagbladet

Tre er et tradisjonsrikt materiale 
som vi har brukt til bygg 
og konstruksjoner og andre 
produkter i flere tusen år. 
De siste 10-15 årene har 
trebruken ekspandert mot 
nye segmenter og bruks-
områder. 

Tekst: Aasmund Bunkholt, Trefokus

Tre er på offensiven og dette skyldes 
en omfattende satsing fra skog- 
og trenæringen på profilering, 
kompetanse og FoU, men det er 
også et resultat av myndighetenes 
satsing på forskning og utvikling 
gjennom programmer og prosjekter 
i Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 
Et tydelig politisk fokus på miljø gir 
i utgangspunktet økt interesse for 
skogbruk, økt avvirking, kortreiste 
materialer og økt bruk av tre. 
 Tre som byggemateriale står 
i en særstilling som det eneste 
fornybare byggemateriale vi har. 
Det fremstilles på en miljø- og 
ressurseffektiv måte og bidrar til å 
senke den totale klimabelastningen 
fra byggenæringen betydelig. Tre 
har også positiv effekt på inne-
miljøet på flere ulike måter. Dagens 
arkitekter, ingeniører og plan-
leggere bidrar til å utvikle materialet 
gjennom sin innovative trearkitektur. 
FoU-miljøene knyttet til næringen 
har bidratt betydelig til utviklingen 
de siste årene. Regjeringens politikk 
peker også på tre som materiale i 
flere sammenhenger – det gjelder 
både i landbruks-, bygnings-, 
arkitektur- og klimapolitikken.
Det har de i løpet av de senere år 
blitt oppført en stor mengde store 
byggeprosjekter med tre som hoved-
materiale. Dette omfatter blant 
annet skoler, boligblokker, nærings-
bygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. 
Dette har bidratt til at entreprenørenes 
erfaring har økt, og at mange nå 
har så mye erfaring at treprosjektene 
i praksis prises/koster det samme 
som bygg i stål og betong, eller er 
mer kostnadseffektive. Dette vil 
selvsagt være prosjektavhengig 
og i forhold til planlegging av et 

prosjekt vil det alltid være fordelaktig 
å velge bl.a. bærekonstruksjon (i 
tre) så tidlig som mulig i prosessen.
Trebaserte konstruksjoner hånd-
terer de fleste aktuelle spennvidder 
og har nødvending styrke, stivhet 
og bæreevne i de fleste aktuelle 
byggtyper. Dette vil selvsagt være 
prosjektavhengig og i enkelte 
prosjekter vil kombinasjoner med 
andre materialer/produkter være 
aktuelt/relevant.

Markedet begynner generelt sett 
å etterspørre bærekraftige og miljø-
effektive løsninger. Flere og flere 
byggherrer og utbyggere vektlegger 
miljø og miljøklassifieringssystemet 
BREEAM som øker sin utbredelse. 
I dette systemet blir også material-

valg vektlagt og bruk av tre gir 
generelt sett god «uttelling». 
Offentlige innkjøp kan også brukes 
som virkemiddel for å motivere 
til bærekraftige løsninger og her 
vil tre være et konkurransedyktig 
alternativ.

Bruk av trekledning bir stadig meir 
populært – også på større bygge-
prosjekter som næringsbygg og 
skoler. En del av dette markedet 
etterspørr spesielle kvaliteter og 
blant annet ubehandlede tre-
fasader. Her har bygdesager og 
mindre leverandører gode mulig-
heter, alene eller i fellesskap. Det 
samme gjelder ulike produkter 
knyttet til nisjeproduksjon.
 Økende industrialisering av 

Treet, verdens høyeste trebygg, er bygget med limtrekonstruksjon og moduler. 
Foto: Treteknisk.

Trender og utviklingstrekk i bygge-
næringen - fra et treperspektiv



byggeriet bidrar til å redusere 
usikkerheten og gir dermed bedre 
kontroll over byggekostnadene. 
Dette passer godt for trebaserte 
konsepter. Økt bruk av elementer, 
moduler og massivtre gir raske og 
effektive byggeprosesser. Et viktig 
moment i slike prosessen er økende 
krav til god planlegging og god 
design. Dette er forhold som peker 
på økt grad av samspill mellom 
utbygger, arkitekt, ingeniør og 
entreprenør i den innledende fasen 
av byggeprosessen.  

Tre er et fornybart materiale og 
trebaserte løsninger har gode miljø-
egenskaper. Dette omfatter blant 
annet lavt energiforbruk i produksjon 
og lavt CO2-fotavtrykk pr produsert 
enhet og totalt for de ulike typer 
bygg. Dette må selvsagt beregnes/
analyseres i hvert enkelt prosjekt 
mht de konkrete dataene, men 
generelt ligger trebaserte bygg/
konstruksjoner rundt 50% lavere 
mht CO2-fotavtrykk. Det må under-
strekes at dette er uten at lagrings-
effekten av CO2 i treet er tatt med 
(dagens CO2-kalkulatorer har ikke 
dette innebygget).
 Trebaserte løsninger tilfreds-
stiller aktuelle brannkrav i ulike 

typer bygg ved riktig prosjektering. 
Det er utviklet en rekke løsninger 
som håndterer lydmessige forhold 
og gjør at trebaserte løsninger 
tilfredsstiller ønskede lydkrav. 

Videre kan kombinasjonsløsninger 
med tre og betong/påstøp være 
aktuelt i ulike prosjekter/sammen-
henger. Brann, lyd og andre funk-
sjonelle bruks- og sikkerhetskrav er 
selvsagt prosjektspesifikke.

Vedlikehold og livsløpskostnader er 
et sentralt tema i forhold til bygg. 
Det er de senere årene utviklet 
produkter, konsepter og overflate-
behandlinger som bidrar til å 
minimalisere vedlikeholdskostnadene 
og gi bygg med lang levetid. En 
annen fordel med bruk av tre er 
at reparasjon som regel er ukomplisert 
og rimelig. God utførelse, riktige 
produkter og god materialkvalitet 
er selvsagt viktig. Stavkirkene som 
nå er rundt 1000 år er vel de ypperste 
eksemplene på dette. I lys av dette 
er det viktig å presisere at krav 
til utvendige overflater må være 
entydige og detaljerte.

Et viktig forhold ved valg av tre 
som byggemateriale er de erfarings-
baserte tilbakemeldingen om at 
trebygg er gode bygg å oppholde 
seg i. Treet er et «levende og 
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Sammensatte gitterdragere til dekkeelementer er et nyutviklet produkt. 
Foto: Treteknisk

Sagbladet

Boligblokka på Svartlamoen, Norges første store massivtreprosjekt, er kledd med 
ubehandlet malmfuru. Foto: Treteknisk.
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Sagbladet

pustende» materiale som har evne 
til å ta opp og avgi fuktighet og 
temperaturendringer – noe som 
bidrar til å gi godt inneklima/
innemiljø på alle måter.

HMS og trebyggeri er i utgangs-
punktet en «positiv sak» - bygnings-
arbeidere holder frem fordelene 
med å arbeide i trekonstruksjoner. 
Støv- og støyplager er betydelig 
redusert. Montering og justering 
er enkelt sammenlignet med andre 
materialer. Dette er forhold som 
bidrar til effektive byggeprosesser.
Tre som byggemateriale står foran 
store muligheter i tiden som kommer. 
Velutviklede industrielle løsninger 
og konsepter gjør at trebaserte 
bygg er konkurransedyktige. Gode 
miljøegenskaper med lavt energi-
bruk i produksjon og lavt CO2-
utslipp kan bidra til å senke klimagass-
utslippene frå byggenæringen 
betydelig. Slik sett er treindustrien 
og store og små treleverandører 
viktige spillere i realiseringen av 

det grønne skiftet og utvikling av 
et grønt og konkurransedyktig 
næringsliv. Fortsatt satsing på 
FoU, innovasjon og kompetanse 

er sentrale områder i denne 
sammenheng.

Moholt 50-50 består at 5 9-etasjers blokker i massivtre og er et av Europas største 
treprosjekter. Foto: Veidekke.

Forsikringen  
tilpasses dine behov

og ditt sagbruk

Medlemmer av  

bygdesagforeningen får 

10 % rabatt på  

sagbruksforsikring

Telefon: 23 35 65 00, Nettadresse: skogbrand.no
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«Sammen er 

        vi skarpest»

Hos oss får du ekte håndarbeid med lange tradisjoner. 

Bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • service • sliping av verktøy • teknisk besøk • opplæring mm.

TRADISJON I ET BLAD

Tlf 62 58 53 33 - www.stridsberg.no Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no

Ny forhandler for ØstlandetAnnonser www.sag.no

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad

e-post: info@falkenberg.no

www.falkenberg.no

tel: 66 77 89 00

FolieCon Diodelaser

Linjelaser 

• inkl festeprakett, 

• til en svært gunstig 

pris. 

• effekt 15 mW

• kr 6400,- + mva

• vanlig stikkontakt 

• for 230 Volt

• strømforbruk ca. 1 

Watt

Ystadvn. 41, 7670 Inderøy • Hotvedtskogen 6, Sandefjord
Tlf. 47 87 50 00 • www.logosol.no

ALLE PRISER 
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RAMMESAG L500
Større kapasitet med opptil 

21 bord av hver blokk. 

25% 

bedre pris

NY GENERASJON 
rammesag fra Logosol

NY bedre pris 198.000,-
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Det har no dukka opp fleire 
saker i Rogaland, der det blir 
stilt spørsmål kring kvaliteten 
på ubehandla treprodukt. 
Dette dreier seg som kledning 
og tak. 

Tekst: Inger-Marie Svingeset

Faksimilene viser at dette ikkje er 
enkeltståande tilfeller og det er 
no sett i verk undersøkingar for å 
finne grunnen til at kvaliteten ikkje 
er som forventa. 
 Det er konkludert med at tre-
taket på Undheim kyrkje må skiftast 
etter 15 år, noko som er langt kortare 
levetid enn forventa. Taket er tekt 
med kjerneved i lerk. 
 På Jåttå vidergående skole 
i Stavanger er det oppdaga fleire 
stader med råteskader. Her er det 
kledning i både osp og eik. Eit 
tredje bygg som er eksemplifisert 
i media i Stavanger er Vågen videre-

gående skole i Sandnes, der det 
også er oppdaga råteskader. 

Tre har blitt svært populært og det 
er mange arkitektar som har sverga 
til miljøvennlege materialer dei 
siste åra. Særleg har vi sett dette i 
offentlege bygg. Det er difor svært 
viktig at ein no får fram fakta om 
problemet og retta dei opp før 
dette får store konsekvensar. 

Spørsmål ein kan stille seg er: 
•Hareinbruktretttreslag?
•Harmaterialaneblittsortertog
   merka rett i forhold til kvalitets-
   krava? 
•Harmaterialaneblittrettmontert?
•Kvamiljøermaterialanemonterti?

Det er mange aktørar som er med 
å tek beslutningar i ein byggeprosess: 
byggherre, arkitekt, prosjektør, 
bestiller, produsent, utførande 
byggefirma… Her er det mykje 
som kan bli feil og misforståingar 
kan oppstå. I desse tilfella veit vi 
foreløpig ikkje kva som blir konklu-
sjonen, men at nokon har gjort ein 
for dårleg jobb, eller at det er 
informasjonssvikt om produktet 
synast foreløpig som grunnar.. 
 Vi kjenner ikkje til kven leveran-
dørane av kledningane eller taket 
er og ønskjer heller ikkje å spekulere 
i kven som kan ha gjort 
feil beslutning. Det vi 
imidlertid kan stadfeste 
er at dette ikkje er bra 
for skog- og trebransjen, 
uansett kvar feilen ligg. 
 Det er med glede 
vi har fått melding om 
at Treteknisk Institutt 
har sendt ut ekspertar 
på området og ønskjer 
å finne årsaka til problema.  
 Det er viktig at ein 
tek slikt på alvor frå fyrste 
stund, slik at ein får 
høve til å evaluere og 
rette opp, slik at desse 
feila ikkje gjentek seg.   
 Når store offent-
lege bygg med mange 
kvadratmeter kledning 
blir vurdert reklamasjon 
på, får det konsekvensar. 

Pressa har stor makt og folk vil 
legge merke til at det er fokus 
på temaet, i dette tilfellet negativt 
fokus. 

Desse sakene minner oss på kor 
viktig det er å ha fokus på kvalitet, 
uansett kva rolle vi har. Alle i verdi-
kjeda har eit ansvar for å dette. 
I ein artikkel i «Byggmesteren» skriv 
Per Otto Flæte som er forskningsleder 
ved Treteknisk Institutt:
 «Ubehandlet kledning- et godt 
val når det gjøres riktig». Vidare 
skriv han: «Svært ofte vil det være 
mulig å benytte ubehandlet kledning 
med godt resultat og her er fag-
kunnskap viktig for å lykkes. 
 Når trevirke eksponeres i uten-
dørs klima utsettes det for en kom-
pleks kombinasjon av lysstråler, 
kjemiske og mekaniske faktorer 
som bidrar til nedbryting, i tillegg 
til mikroorganismer. 
 Viktige moment som han kom-
menterer i sin artikkel er: «Riktig 
utførelse, god detaljering og riktig 
materialkvalitet er avgjørende for 
at ubehandlet kledning skal være 
varig. I tillegg er bruksmiljøet av 
stor betydning for hvilke klednings-
typer som egner seg. De klimatiske 
betingelsene på stedet, arkitektoniske 
og bygningstekniske løsninger, 
behandling av virket, og trevirkets 

Faksimile på artikkel i Byggmesteren, 
«Ubehandlet kledning- et godt val
når det gjøres riktig»

Når kledning og tak ikkje 
har god nok kvalitetSagbladet

Aftenbladet 1. september
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON

Vi har kontakt med 

et firma i Sverige 
som produserer 

hydraulikksylindere 

på bestilling. 

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

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

Svensk produsent

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

iboendeegenskaper er faktorer som påvirker 
varigheten til utvendig kledning». 

Norsk Bygdesag har tidlegare laga ei bransjenorm 
på kjernevedprodukt som har som formål å beskrive 
produktet ut frå ein standard utføring. Dette kan 
vere eit godt verkty for dei som er i tvil om sortering 
og kvalitet på kjernevedprodukt.

 

Som organisasjon har vi blitt 
kontakta som fagpersonar og vi vil gjerne 
bidra til at konklusjonane vert kjend og tatt med 
i det vidare arbeidet med å produsere kvalitetsvarer.  

Rogalands Avis 8. september

Aftenbladet 2. september



Industrielt trebyggeri blir mer 
og mer aktuelt da det stilles 
stadig høyere krav til korte 
byggetider, kvalitet og øko-
nomi. Foreningen Industrielt 
trebyggeri er nystiftet og 
har med seg 17 av de mest 
toneangivende i bransjen 
innen elementer, massivtre 
og moduler. 

En av initiativtagerne, Jan Lindal 
ved Lindal Treindustri AS, er leder 
i foreningen og ser fram til et 
givende samarbeid med aktive 
produsenter over det ganske land.
Sammen med seg har han nestleder 
Roald Haug ved Støren Treindustri 
AS, som er en meget toneangivende 
produsent. Til sammen har med-
lemmene 1060 ansatte og omsetter 
for 2,3 milliarder.

Foreningen satser nå første omgang 
på å øke kompetansen internt og 
eksternt. Medlemmene er samstemt 
i at det er viktig at alle må være 
villig til å dra lasset sammen og 
utveksle kunnskap. To medlemsmøter 
med over 30 medlemmer på hvert 
møte borger for at interessen er der.

Ved å opptre på en felles plattform 
for standardiserte kontrakter vil 
partene få god tiltro til hverandre 
og oppnå rasjonelle avtaler. Innenfor 
Norsk Standard og godkjenninger 
er det mange nivåer en kan jobbe 

innenfor og det er nyttig å avklare 
riktig nivå. Treteknisk og SINTEF 
Byggforsk m.fl. vil her være nyttige 
samarbeidspartnere.

IKT-verktøy, som spiller sammen er 
alfa og omega, for å kunne drive 
rasjonelt. Arkitektens informasjon 
må kunne leses av rådgivere, 
produsent og ned på bearbeidings-
nivå i bedriften. Her viser det seg 

at det er mange nok fallgruver. 
Foreningen har nå alliert seg med 
IKT-leverandørene for å få det hele 
papirløst. Dette griper inn i hele 
bedriften og er krevende for alle.
Medlemmene er store og veldig 
små, men har et felles ønske om å 
bli bedre sett i hele verdikjeden. 
Alle fordelene med et gjennom-
arbeidet konsept blir ofte neglisjert 
av kunden, som gjerne vil holde seg 
til det kjente. Foreningen ønsker å 
bruke bransjen eget organ TreFokus 
AS for synliggjøring og vil diskutere 
nærmere om en felles satsing. SINTEF 
Byggforsk har ventet på en slik 
forening og vil gjerne bidra til å 
skape felles rasjonelle løsninger 
i byggeprosessen.

Leder: Jan Lindal - Lindal Treindustri
Nestleder: Roald Haug - Støren 
Treindustri

Styremedlemmer: 
Dag Erik Heier - Igland Industrier, 
Ole Kristian Lund - Jatak Are Brug, 
Lars Brede Aandstad - Moelven 
ByggModul og Jomar Sagmo - 
Overhalla Hus.

Sagbladet
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Jan Lindal ved Lindal Treindustri til venstre og Roald Haug ved Støren Treindustri 
ser for seg store oppgaver framover for over 1000 ansatte i medlemsbedriftene.

Industrielt trebyggeri

Byggherrene er mer bevisst på kort byggetid og klimakontroll i prosessen.
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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”

Ny forhandler for ØstlandetAnnonser www.sag.no
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Hvordan nå frem i 

anbudskonkurranser
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Tradisjonshåndverkere generelt synes 
å være faglig svært engasjerte og 
dyktige. De stiller høye krav til eget 
arbeid. Men mange av dem føler at 
det kan være vanskelig å nå frem i 
anbudskonkurranser. Eller så komp-
lisert at de lar være å delta...
Det kreves stort pågangsmot og 
utholdenhet å pløye seg igjennom 
kunngjøringer på Doffin.  
For små håndverksbedrifter oppleves 
anbudssystemet ofte som ekstremt 
deprimerende og ugjennomtrengelig. 
I bunn og grunn er den største 
hindringen på det mentale plan. 
Blant små håndverksbedrifter 
finnes det noen typiske fallgruver 
i møtet med anbudssystemet – litt 
avhengig av temperament kan 
reaksjonene være som følger:

A) De energiske ja-menneskene 
skumleser kunngjøringen og tenker 
«YES!» detter greier vi – de hiver 
seg rundt og smeller sammen et 
tilbud som leveres inn uten mye 
redigering. Det kan hende de er 
dyktige håndverkere, men det vil 
mest sannsynlig ikke komme tydelig 
frem av tilbudet, som virker uover-
siktlig og kaotisk.
B) Tvilerne (som det finnes mange 
av blant de samvittighetsfulle tradisjons-
håndverkerne) har skumlest kunn-
gjøringen og grøsser innvendig av 
alle kravene og alt maset. De tenker 
og tenker, og kanskje i siste liten 
tenker de, at de kanskje burde sende 
inn et tilbud uansett. Tilbudet blir 
preget av hastverksarbeid, fordi de 
ikke brukte tiden effektivt.
 Det de har til felles er at de 
ikke analyserte kunngjøringen 
grundig og realistisk, og at tilbudene 
derfor ikke blir optimale. For å få 
til et godt tilbud kreves det tål-
modighet, planlegging og en positiv 
innstilling.
 Ikke alle synes det er like lett å 
forstå en offentlig utlysning. Men 
det er noen knep man kan lære seg 
slik at det blir lettere å svare på 
slike konkurranser.

Om å analysere kunngjøringen: 
Hvordan pløye seg igjennom en 
kunngjøring?
 Det aller viktigste er at man tar 

seg god tid til å gjøre «hjemmeleksen» 
med å lese kunngjøringen veldig 
nøye. Når man har kommet seg 
igjennom kunngjøringen og har 
merket av det viktigste, kan det 
være nyttig å lage seg en liste over 
nøyaktig hva anskaffelsen gjelder, 
hvilke kvalifikasjonskrav som stilles 
og hvilke referanser som etterspørres.
 Det er også veldig viktig å 
notere spørsmål som dukker opp. 
Et stort antall kunngjøringer er 
mangelfulle og kan med fordel 
utdypes. Derfor er det viktig med 
alle spørsmålene som kommer inn. 
Spørsmål fra leverandører skal sendes 
skriftlig til oppdragsgiveren, som så 
skal sende svar til alle interesserte 
leverandører. Det å spørre gode og 
¨relevante spørsmål er med på å 
forbedre kunngjøringen.
 Søk hjelp innenfor nettverket 
ditt og diskuter saken med andre 
hvis du føler at deler av en kunn-
gjøring er uklar. Det er veldig ofte 
undervurdert hvor viktig det er å 
forstå en kunngjøring grundig.
 Hvis man er en «tviler» og 
usikker på om man vil levere inn 
et tilbud eller ikke, bør man «late» 
som om man skal sende inn et tilbud. 
Her gjelder motto «det er bedre å 
snu senere!», for man kan alltids la 
være å sende inn et tilbud.

Oppfyller firmaet 
kvalifikasjonskravene?
For å kunne levere et gyldig tilbud 
kreves det at kvalifikasjonskravene 
oppfylles. Dette er minimumskravene 
som stilles som kan gjelde økonomi, 
kapasitet, kompetanse, erfaring, 
rutiner, m.m. Alle minimumskravene 
må oppfylles for at man skal kunne 
delta i konkurransen. Det er svært 
viktig å forstå dette, slik at man 
ikke bruker masse tid på en kon-
kurranse, der man ikke oppfyller 
kvalifikasjonskravene.
 Hvis man mener kravene ikke 
står i forhold til ytelsen som etter-
spørres i konkurransen (og man 
derfor utestenges) – f.eks. at det 
stilles alt for strenge krav til doku-
mentasjon av økonomi og org-
anisering i forhold til ytelsens 
omfang eller karakter – er det 
grunn til å ta kontakt med opp-
dragsgiver og be dem revurdere 

kvalifikasjonskravene. I forskrift 
om offentlige anskaffelser gjelder 
prinsippet om at kvalifikasjonskravene 
skal stå i proporsjon til ytelsen 
(proporsjonalitetsprinsippet)[1].
 Hvis man oppfyller alle 
kvalifikasjonskravene som stilles, 
kan man begynne å tenke videre.

Dokumentasjon som må bestilles 
fra Skatteetaten e.l. bør bestilles 
med en gang. Det er også nyttig å 
lage en egen «tilbudsperm» med 
en gang, der man begynner å 
samle alt som skal være med.  
 Dokumentasjon som man har 
«litt her og der», bør man skrive ut eller 
kopiere og plassere i tilbudspermen. 
Det er lett å tro at dette ikke tar 
så lang tid, og at man skal ordne 
det til slutt. Men da kan det ofte 
være for sent. Hvis man oppdager 
at man mangler noen dokumenter, 
kan det hende at man ikke klarer 
å levere tilbudet i tide.

Nøyaktig hva er «oppdraget»?
Lag en egen oversikt over opp-
dragets karakter og omfang. Det 
er en stor hjelp å forstå mest mulig 
om hva som er etterspurt. Hvilke 
materialer eller teknikker er nevnt? 
Det er også viktig å skrive ned alle 
spørsmål som dukker opp. Søk gjerne 
etter mere informasjon som kan 
være relevant, både om stedet, 
bygningen, e.l. og om eieren/
oppdragsgiveren.
 Det skal alltid være mulighet 
for en befaring, noe som ofte er 
satt opp allerede i kunngjøringen. 
Befaringer er svært viktige, både 
fordi man selv får et inntrykk av 
oppdraget, men også fordi det 
dukker opp spørsmål underveis. 
Selv om det skrives referat fra alt 
som blir sagt på slike tilbuds-
befaringer, vil man nok få med 
seg mer om man er tilstede.
 Når man har fått en god for-
ståelse av oppdraget er det lettere 
å avgjøre om man vil satse på å 
levere inn et tilbud eller ikke. Det 
krever mye arbeid å levere et godt 
tilbud – og det er en god regel og 
ha en klar intensjon med tilbudet. 
Er man ikke helt motivert, er det 
bedre å bruke kreftene på noe annet. 
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Hvilken kompetanse innehar vi 
og hvilke referanser har vi som 
er relevante for nettopp dette 
oppdraget?
Det er viktig å spørre seg selv hvilke 
oppdrag man selv har utført som er 
relevante for nettopp dette opp-
draget, og deretter velge ut de 3 
beste prosjektene.
 Særlig innen tradisjonshånd-
verk 
er det veldig mange svært kompe-
tente folk med mange gode refe-
ranser. Men ikke alle er like gode 
på formidling av dem. Man bør 
finne en måte å presentere de ut-
valgte prosjektene på, som er lett å 
lese og visuelt tiltalende. Man kan 
vise noen illustrerende foto og 
beskrive kort hva jobben gikk ut 
på, samt hvilke materialer og tek-
nikker som ble brukt. Ikke glem 
å ha med når arbeidet ble utført 
og omfanget av oppdraget (enten 
angitt som tid eller sum). Det er 
også fint å ha med litt «kjedelige» 
fakta, som stedsnavn, datering, m.m.
 Husk også å ha med kontakt-
person og telefonnummer – det er 
svært viktig at navn og nummer 
stemmer, siden referanser ofte sjekkes. 
Hvis oppdragsgiveren får til svar 
at «dette nummeret er ikke i bruk 
lenger», gir det svært dårlig 
uttelling.
 I tillegg til en mer visuell frem-
stilling av et par «stjerneprosjekter» 
bør man lage en kort referanse-
oversikt over flest mulig relevante 
prosjekt. Relevant i denne sammen-
hengen vil si at det er en direkte 
sammenheng med oppdraget – altså 
lignende eller samme teknikker, 
materialer, m.m. Her bør man også 

ha med de viktigste fakta. Det holder 
ikke å lage en liste der det bare 
står listet opp noen stedsnavn.
 Noen ganger etterspørres det 
evaluerings-skjemaer fra tidligere 
oppdrag. Da kommer det frem av 
skjemaene hva som skal opplyses. 
Svar på det det spørres om!

Om å samarbeide med andre 
og bruken av underleverandører
For små håndverksbedrifter kan 
det i mange sammenhenger være 
svært gunstig å samarbeide med 
andre, enten som et likeverdig 
samarbeid eller ved at noen er 
underleverandører. Hvis man tenker 
at dette kan være aktuelt bør man 
ta kontakt så snart som mulig for å 
avklare samarbeidsform.
 Man bør ha en åpen dialog om 
hva samarbeidet omfatter, tidsbruk 
og timepriser osv. Det bør også være 
avklart hvem som er prosjektleder 
og hvem som har det faglige hoved-
ansvaret. Dette er ting som det er 
viktig å få tydelig frem i tilbudet 
som leveres inn.
 De som skal levere inn tilbudet 
må få all nødvendig informasjon 
og dokumentasjon tilsendt minst 
1 uke før innleveringsfristen for 
tilbudet. Det er også obligatorisk 
å lage signerte samarbeidsavtaler 
– hvis dette mangler kan tilbudet 
avvises som ugyldig (eller tilbudet 
kan klages inn av andre leveran-
dører og deretter avvises som ugyldig). 

Hvordan vil tilbudet virke 
på mottakeren?
Når du skriver er det lurt å ha i bak-
hodet hvem det er som skal lese 
tilbudet og hvordan dette kan virke 

på dem. Man bør vokte seg for å 
levere inn et halvhjertet tilbud. Et 
tilbud som virker slurvete kan være 
en svært dårlig referanse.
 I noen tilfeller kan det være 
ønskelig å levere inn et tilbud, selv 
om man ikke regner med å vinne 
konkurransen. Man kan ha en annet 
mål med deltagelsen, for eksempel 
kan det være å vise seg frem til en 
bestemt oppdragsgiver og markere 
at man faktisk finnes i markedet.
 Uansett hvorfor man leverer 
inn et tilbud så bør det ha noen 
grunnleggende kvaliteter:
1) tilbudet bør være ryddig og 
    oversiktlig – det bør være lett 
    å finne frem i
2) tilbudsbrevet bør være kort, 
    velformulert og rett på sak
3) referanser bør være relevante, 
    dvs. skreddersydd for konkur-
    ransen det gjelder

Enkelte firmaer, særlig enkelte 
mellomstore, legger mye penger 
i design og «fjas» - det kan være 
spesialdesignet perm og det legges 
ved en mengde reklame. Design av 
perm o.l. har ingen betydning for 
vurderingen av tilbudene. 
 Når det gjelder reklame og 
annet irrelevant materiale som 
kan være lagt ved et tilbud, så er 
dette direkte negativt. Det kan gi 
oppdragsgiveren en følelse av 
manglende oppgaveforståelse, når 
en leverandør begynner å tilby alt 
mulig annet.

Fra BYGG og Bevar ved Anne 
Milnes, Malerikonservator, kunst-
historiker og konsulent.

Sagbladet

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

T:62821555•F:62821550•E:info@se-saws.no•www.se-saws.no
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Sagbladet Bygningsvernsenteret ved NTNU

Bygningsvernsenteret ved 
NTNU er et møtested for 
forskning, kunnskapsformidling 
og etter- og videreutdanning 
innen bevaring og utvikling 
av verneverdige bygnings-
miljøer. 

Senteret skal være en kunnskaps-
ressurs for utdanning, forvaltning 
og byggenæring. Det samarbeider 
med andre universitets- og forsknings-
miljøer i og utenfor Norge om en 
bærekraftig bruk av den bygde 
kulturarven.

Hvorfor et senter for vern 
og utvikling av bygde miljøer?
Det er anslått at 70-80% av bygningene 
som vil omgi oss i 2050 allerede er 
bygget. Totalt sett utgjør den 
eksisterende bygningsmassen i 
Norge ca. 325 mill m2, av dette er 
ca. 100 mill. m2 bygget før 1940. 
Store deler omfattes av en eller 
annen form for vernebestemmelser: 
Om lag 5850 bygninger er vedtaks-
fredet etter Kulturminneloven, 
mens mange flere er omfattet av 
verneplaner etter Plan- og bygnings-
loven. I tillegg har staten utarbeidet 
verneplaner for sin verneverdige 
bygningsmasse som omfatter mer 
enn 13 000 eiendommer og 6 mill. m2.
 Stortinget har slått fast at stor-
parten av våre faste kulturminner 
skal forvaltes ved at inntekter fra 
bruk skal kunne finansiere drift 
og vedlikehold. Når bruk er en 
forutsetning, må vernehensyn sees 
i sammenheng med funksjonelle 
og teknologiske hensyn. Denne 
utfordringen vil bli når en stadig 
større del av byggesaker i Norge vil 
være i tilknytning til eksisterende, 
bygde miljøer.
 Dette representerer utfordringer 
som på mange måter skiller seg fra 
nybygg. Den eldre bygningsmassen 
er oppført i andre materialer og 
konstruert på andre måter enn nye 
bygninger. Tilpasning til ny bruk 
vil måtte forholde seg til nye og 
stadig strengere forskriftskrav om 
energieffektivitet, universell ut-
forming, dagslys-, brann- og sikkerhets-
krav; der kulturhistoriske verdier 
ofte kan gå tapt. Framtidige klima-

endringer vil også by på utfordringer 
med hensyn til bestandighet og 
nedbrytning.
 Senteret vil arbeide for å ut-
vikle og formidle ny kunnskap om 
hvordan våre bygde omgivelser 
kan forbedres og forvaltes slik at 
de utgjør ressurser for fremtiden 
- både som bruksressurser og som 
ressurser for verdiskaping, opplevelse, 
identitet og historieforståelse.

Bakgrunn for senteret
I 2013-2015 ble det gjennomført et 
samarbeidsprosjekt mellom NTNU, 
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Nærings-
foreningen i Trondheimsregionen 
om framtiden til Trondheims verne-
verdige bryggerekker. Som del av 
prosjektet ble det foretatt en kart-
legging av kompetansebehov og 
eksisterende FoU-miljøer i Midt-
Norge som arbeidet med temaer 
knyttet til bruksorientert vern. 
Det ble avdekket et stort kunnskaps-
behov, men samtidig et stort 
kunnskapsmiljø som trengte en 
møteplass for å initiere og koordinere 
forskning innen dette store og 
tverrfaglige feltet. Bygningsvern-
senteret ved NTNU er opprettet 
som et svar på dette behovet, og 
samarbeider fortsatt tett med 
partnerne på kommunalt og fylkes-
kommunalt nivå og på eiersiden.

Utdanning - Masterkurs i byg-
ningsvern (4. og 5. årskurs)
Fakultet for arkitektur og billed-

kunst arrangerer årlige semester-
kurs på masternivå i bygningsvern.  
Kursene er tverrfaglige med deltakelse 
av studenter fra Masterprogrammet 
i kulturminneforvaltning (KULMI) 
og arkitektstudenter, og er lagt 
opp som konkrete studier av 
bygninger og steder som er utvalgt 
i samarbeid med lokale eiere og 
forvaltere. Først foretas en om-
fattende bygningsdokumentasjon 
og analyse av det bygde miljøet 
i tverrfaglige grupper. På bakgrunn 
av dokumentasjonen lager arkitekt-
studentene prosjekter for ny bruk, 
oppgradering eller videreutvikling 
av det bygde miljøet. Prosjektene 
presenteres for brukere og offentlig-
heten i form av utstillinger, folke-
møter, og hvis økonomien tillater 
det, en publisert prosjektkatalog. 
Masteroppgaver («diplomoppgaver»)
 Stadig flere arkitektstudenter 
innser at framtidens oppgaver for 
arkitekter i stor grad vil handle om 
håndtering av eksisterende bebyggelse. 
Interessen for å studere ulike 
aspekter av dette har økt mye de 
siste årene, både som en respons 
på miljø- og bærekraftutfordringene, 
og som økt interesse for bygningers 
verdi og betydning som kulturarv 
og livsmiljø. Mange av master-
oppgavene har en forskningsmessig 
problemstilling og tilnærming.
 Om du vil lese meir om 
bygningsvernsenteret NTNU, gå 
inn på www.ntnu.no/web/
bygningsvern/bygningsvern.

Foto: Ole Tolstad/NTNU
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Bransjenytt

Skal vi nå klimamålene 
må skogen tas i bruk
Norsk byggenæring må gå foran i det 
grønne skiftet. Skal vi klare det må 
skogens ressurser tas i bruk – og vi må 
bygge mer i bærekraftige materialer, 
hvor tre må være en del av løsningen.
 
I innlegget” Verdikjeder uten av-
skoging” viser Nina Jensen, WWF, 
til avskoging av regnskog som har 
vært dramatisk og har skjedd i raskt 
tempo. Det er ingen tvil om at dette 
er ødeleggende for klima og miljø. 
Dette er ikke bærekraftig skogbruk. 
Men mens regnskog har blitt hogd 
ned og bidratt til avskogning, har 
vi motsatt situasjon i Norge. Her er 
den årlige tilveksten av skog langt 
større enn det som tas ut. I henhold 
til SKOG22 er det mulig å øke den 
bærekraftige avvirkningen fra 10 
til 15 mill m3 per år.
 Skogen er fantastisk, den binder 
CO 2 Den er også en fantastisk til-
gang på en fornybar råvare, som 
hvis den forvaltes riktig kan bidra 
til et bærekraftig samfunn. Alt som 
produseres av olje kan i prinsippet 
baseres på skog som råstoff. Det 
kan produseres emballasje, dyrefôr 
og biodrivstoff som noen eksempler, 
basert på sidestrømmer som for 
eksempel flis og massevirke. Økt 
bruk av trevirke fra norske skoger 
vil kunne erstatte bruk av fossil 
løsninger. Treindustriens viktigste 
marked er byggenæringen, som 
er en næring med stort materialf-
orbruk. For å redusere klimagass-
utslippene fra byggenæringen som 
et ledd i å nå klimamålsetningene, 
må vi satse på å bygge mer i tre. 
Norsk trelast er kortreist, fornybar 
og gunstig å bruke av hensyn til klima.
 
Treindustrien vil være med å ta ansvar 
for et bærekraftig skogbruk og 
riktig bruk av ressurser. Norsk skog 
benytter allerede miljøsertifiseringen 
PEFC som er verdens største sertifi-
seringssystem i areal. Fordi markedet 
også etterspør FSC sertifisering, er 
Treindustrien sammen med blant 
annet en rekke miljøorganisasjoner 
nå i gang med en prosess som vil 
lede ut i en nasjonal FSC-standard 
for skogsertifisering. 

Treindustrien er i utgangspunktet 
en grønn industri. Hele 75% av 
energien til produksjonen kommer 
fra bioenergi og 25% fra vannkraft. 
Når produktene i tillegg er basert 
på fornybare ressurser så spiller 
treindustrien en nøkkelrolle for å 
få til det grønne skiftet i en stor 
sektor som byggenæringen.
 
Økt industrialisering, digitalisering 
og automatisering av bygge-næringen 
hvor fornybare ressurser og CO2 
binding er en del av løsningen, kan gi 
store muligheter i hele verdikjeden, 
også med tanke på eksport. Siden 
90% av bedriftene i byggenæringen 
er små og med færre en 10 ansatte, 
må myndigheten være aktive for 
å utløse potensiale for innovasjon. 
Det må stimuleres til en grønn og 
livsløpsbasert verdiskaping. Viktige 
områder er energieffektivisering, 
klimagassutslipp, forurensning, 
materialer og ressursbruk, god klima-
tilpasning og godt innemiljø, noe 
som også ligger i målsetningene til 
Bygg 21 og i Skog 22. Krav til livsløps-
analyser i Teknisk-forskrift vil fremme 
innovasjon og gi grunnlag for økt 
bærekraft i byggsektoren. Tre-
industrien støtter Regjeringens 
arbeide med å forenkle og effektivi-
sere plan-prosesser, men et ensidig 
fokus på forenkling av regelverket, 
vil undergrave Regjeringens egne 
klima – og miljøambisjoner.
 
Det er en kjent sak at det er hard 
konkurranse i byggenæringen der 
seriøse aktører skvises ut, man taper 
kompetanse og får mer import. Norge 
har en unik kompetanse på flere om-
råder, overskudd av råstoff og til-
gang til kapital. Når EU nå er i gang 
med en prosess med sikte på sirkulær 
økonomi må Norge ta en offensiv 
rolle der vi kobler satsing på miljø 
og bærekraft med seriøsitet, kompe-
tanse og ordnede forhold i bygge-
bransjen. Markedet etterspør grønne 
løsninger. Mye tyder på at de som 
vinner makten ved stortingsvalget 
i 2017, må slå veksler på miljøpolitikken.
 Treindustrien vil være med på 
å ta ansvar for en bærekraftig 
verdikjede og klima. Da må skogens 
ressurser brukes på best mulig måte.
Heidi Finstad, adm. Dir Treindustrien.

Nyttige blogger
Mange er på jakt etter fagstoff innan 
restaurering og det kan vere vanskeleg 
å finne akkurat det ein søkjer etter.
Bygg og Bevar har samla linkar til 
fleire av sine samarbeidspartnarar 
på www.byggogbevar.no/blogg. 

På oppdrag fra Håndkraft i Karmøy 
var jeg med som instruktør på 
restaureringa av grindkonstruksjonen 
på badehuset. Bygget var opp-
rinnelig ei løe som ble ombygd til 
badehus for fiskere i begynnelsen 
av 1900-tallet.
 Del 1 av kurset var oppmåling 
med sikte på å dokumentere bygget 
for videre arbeid, vi måtte vite hva 
som skulle skiftes ut og hvordan, 
vi merket alle bygningsdelene og 
målte opp plasseringen av alle 
delene i primærkonstruksjonen.
 Del 2 var selve restaureringa 
av grindkonstruksjonen, Mangor 
Bordsen som har hovedansvaret 
for restaureringa totalt sett hadde 
i mellomtiden demontert alt bort-
sett fra hovedkonstruksjonen.
 Vi måtte supplere med mer opp-
måling før vi følte oss trygge på 
å demontere resten av bygget.
 Restaureringen ville vi gjennom-
føre etter samme rekkefølge og 
prinsipp som ett nytt grindbygg.
 Det var en del ekstra utfordringer 
på dette bygget, det er bygd etter 
tomten, gavlene er ute av vinkel 
og hele bygget er ca. 1,5 meter 
smalere i ene enden. Dette får følger 
i tak-konstruksjonen, mønet er i 
vater slik at takvinkelen fra ene 
gavlen til den andre er veldig ulik. 
En annen ting som er uvanlig på 
dette grindbygget er at det er 
syllstokk som stavene er tappet 
nedi, det er også skråspenn som 
avstiver bygget på langs (fra syll til 
stav) og ikke vanlige snedband.
 Det var store skader på denne 
konstruksjonen, mange av original-
delene var kappet vekk i forbindelse 
med senere bruk av bygget til 
garasje, i tillegg var det råteskader 
og setningsskader. Selv om vi var 
tilbakeholden på å skrote original-
materialet ble det nødvendig å 
bruke ganske mye nytt tømmer. 
Trond Oalann, bloggen Strilamaksel.
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Treteknisk akkreditert 
for PEFC-sertifisering 
Norsk Treteknisk Institutt overtok 
fra nyttår PEFC «chain of custody-
sertifiseringen» fra NEMKO. 
Instituttet har lenge arbeidet med 
PEFC-sertifisering og kjenner fag-
området godt. Tidligere foretok 
instituttet sertifiseringer på vegne 
av NEMKO, men nå gjør de jobben 
under «eget navn». 
 «PEFC-sertifisering blir aktuelt 
for stadig flere. Det er økende fokus 
på miljø og bærekraft i bygge-
næringen. Nye BREEAM-NOR, 
som ble lansert for kort tid siden 
inkluderer nå også boligprosjekter, 
sier Carlos Einar Myrebøe som er 
ekspert på skogsertifisering ved 
Treteknisk.»

 

Det er en stor fordel at tre-
produkter som leveres til BREEAM-
bygg er PEFC-sertifisert, da dette 
på en enkel måte gir ekstrapoeng 
i BREEAM.
 PEFC er i utgangspunktet et 
internasjonalt system for skog-
sertifisering. Systemet skal sikre 
at skogen drives på en forsvarlig 
bærekraftig måte. For å sikre at 
det råstoffet som tas ut av skogen 
foredles og brukes i bygg med 
definerte miljøkrav eller som skal 
miljøsertifiseres, 
har PEFC utviklet 
en modul for spor-
barhet i verdi-
kjeden, såkalt 
«chain of custody-
sertifisering». 
Bedrifter som har 
gjennomført slik 
sertifisering kan 
garantere at de 
materialene de 
leverer kommer 
fra skoger som 
er drevet på en 
bærekraftig måte. 

Bedriftene innfrir samtidig kravene 
i EUs tømmerforordning, som skal 
sikre at skogen er lovlig hogget. 
Dette gir bedriftene klare konkurranse-
fortrinn når det stilles økende grad 
av miljøkrav i sluttmarkedet.
 -Å få utført en PEFC-sertifisering 
er relativt enkelt, og Treteknisk har 
lang erfaring med å gjøre dette 
sikkert og rasjonelt, sier Myrebøe.

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

Minisilo - alt i ett løsning 
3m³ - 20m³ lagringskapasitet. 
1000 - 27.000 m³/h avsugskapasitet. 
Integrert sponfilter i øvre del. 
Tre separate muligheter for tømming, eksempelvis til storsekk,  
flisfyr og brikettpresse. 

 

www.dagslandmiljo.no                 Tlf 99 26 40 50 

Carlos Einar Myrebøe, PEFC-sertifikatør, 
Treteknisk.

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

Minisilo - alt i ett løsning 
3m³ - 20m³ lagringskapasitet. 
1000 - 27.000 m³/h avsugskapasitet. 
Integrert sponfilter i øvre del. 
Tre separate muligheter for tømming, eksempelvis til storsekk,  
flisfyr og brikettpresse. 

 

www.dagslandmiljo.no                 Tlf 99 26 40 50 

Ledende leverandør avTelf.62821555•Fax.62821550
e-post:info@se-saws.no•www.se-saws.no

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

www.scandmiljo.no•Tlf:22769580

Tlf: 23 35 64 00

Tlf. 45 48 33 33 - sliping@online.no

Mebor Norge AS  

tlf. 995 46567 

eller 952 27691

Annonser i Sagbladet!

Denne annonseplassen kunne vist 
maskiner og utstyr fra DIN salgsbedrift! 

Annonser i Sagbladet retter seg direkte til 
sag-, høvel- og trebedrifter. 

Norsk Bygdesagforening tilbyr også 
bannerannonser på www.sag.no

Kontakt redaksjonen for informasjon/ priser. 

Bygdemartn

Fresemaskin for 
villmark selges

Helautomatisk fresing med snudd kant,
ved interesse kan vi nås på 

tlf 90799053 
eller post@riskasag.no
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