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Sagbladet
Vårteikna har meldt seg her på
Vestlandet etter ein kald, men flott
vinter. Dei første snøklokkene har
kome, og fuglane er i hektisk aktivitet. Ei flott tid, med lange travle
dagar for min del. Som hobbybonde
og saueeigar er det no fokus på
tre ting: kontor, fjøs og søvn.
I fleire år har kurs, arrangement
og informasjon vore hovudarbeidsoppgåver her på kontoret. Organisasjonen er avhengig av økonomisk bidrag utanfrå til utviklingsprosjekt og ein har difor brukt ein
del ressursar no i starten på året til
å «omstille» seg til nye oppgåver.
Avslutning av tidlegare prosjekt
og førebuing til nye.
Nye måtar å jobbe på og nye
samarbeidspartnerar blir naudsynt
for å utvikle foreininga. Vi har på
mange måtar klart oss godt i den
tida vi har bak oss, sjølv om økonomien til tider har vore stram. Eg
har tru på at vi også framover kjem
til å klare oss godt, men vi treng
hjelp frå andre eller på sikt ei utviding av administrasjonen. I første
omgang er vi nøydd til å satse på

hjelp frå andre. Nettopp det bildet
har vi no begynt å sjå på og vi kjem
i tida framover til å vurdere ulike
prosjekt som vi skal satse på.
Gjennom styrebehandling og
årsmøtediskusjon har vi lagt vekt
på 4 ulike satsingsområde:
• Samarbeidsprosjekt med produktutvikling: Marknaden etterspør
stadig nye spennande produkt.
Skal vi vere ein del av denne utviklinga, må vi satse sterkare på
både produksjonsutvikling og
produktutvikling. Mange av våre
medlemsbedrifter vert her små
og samarbeid eller ekspansjon
blir nødvendig.
• Rekruttering: «Forgubbing» eller
lite rekruttering er ei stor utfordring for bransjen vår. Vi må
marknadsføre bransjen vår på
ein måte som får ungdomen
interessert.
• Produktdokumentasjon: Ska vi
ha høve til å gi tilbod på materialar inn mot større prosjekt må
vi bli betre på dokumentasjon
av våre produkt. Dei større entreprenørane krev dette.

• Samhandling innan restaureringsmarknaden: Dette er framleis eit
problem med bestilling, produktkrav, leveringstid og kompetansekrav i forhold til leveransar mot
restaureringsbransjen. Dette er
ein viktig marknad for bygdesagene der vi har ein spisskompetanse som manglar elles i sagbruksbransjen.
Alle 4 satsingsområda er for oss
viktige og det gjeld no å samanfatte desse oppgåvene på ein best
mogleg måte. Så er det slik at vi
som foreining skal legge til rette
for medlemmane, gjere kvardagen
enklare og betre rammene for dykk.
Det er difor viktig at vi er i god
dialog og at informasjon flyt lett
i organisasjonen, begge vegar. Dette
blir endå viktigare no som utviklingsprosjekt skal formast. For å få god
dialog skal vi organisere møter med
dei fleste fylker i løpet av eit år.
Dette gledar vi oss veldig til!
Inger-Marie

Gode sagvenner!
Det går an å få det til.
Jeg har tidligere nevnt at i dagens krisesituasjon for norsk skogbruk
er mulighetene store for Bygdesagene. For å bekrefte det, ønsker
jeg å videreformidle en del sitater
fra Vesterålen. - Vi fortsetter å
finne måter for å bruke lokal skog
til lokalt formål, sier dem.
Vi har fått støtte fra FMLA / Kystskogprosjektet til to ”fagdager”
hvor vi skal ha teoretisk og praktisk
gjennomgang på byggemetoden
Landbygg benytter til konstruksjoner,
innredning i driftsbygning mm. Vi
har kontakt med Landbygg som
bistår. Se http://www.landbygg.no/
I Vesterålen er det to fjøs som
er satt opp etter dette prinsippet,
et for mjølkeku hvor det i disse
dager monteres robot, og et for

ammekyr. Også for sau er metoden
interessant. Det er i gang prosjekt
for rekruttering til økt satsning på
sau i Vesterålen hvor det er 15 nye
brukere med. Kanskje der kan være
aktuelle nyhusbyggere.
Under skogdagen på Kleiva
Landbruksskole ble det hugget et
lite felt med flott sitkagran. Skogen
var plantet i 1951. Trærne har rukket
å bli opptil 25 m høge. Måling som
ble gjort i dag viser en gjennomsnittlig brysthøgdediameter på 45
cm. Avsmalningen er fin, ca 1.5 cm
pr m. Det vil si at man fint kan få
25 x 25 cm boks med 10 m lengde.
Dette er UNIKT, og gir mulighet til
å brukte tømret til konstruksjoner
hvor det er behov for lange lengder
med ”grov” plank.
Under en hogst på Vestvågøy

www.sag.no

i Lofoten sist høst ble det solgt og
levert ca 500 m3 lokalt. Noe som
viser at det går an å få det til.
Vi snakker om Vesterålen og
Lofoten. Det er jo ikke akkurat
skogbrukets mekka, men det viser
at det går an å få det til hvis man
vil.
I Nationen denne uke står Landbruksministeren frem og maner til
økt bruk av tre i offentlige bygg.
Her gjelder det for oss å følge med
i utviklingen og være på hugget
overfor kommuner og fylker.
Mulighetene er der, man må
bare gripe dem. Sagvenner, stå på
og lykke til på saga og ønske om
en fin vår.
Hilsen Arild
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Kutter fasttelefon

Det bød på en interessant omvisning
der anlegget bygges om til å sage
opp i mot 300 000 kubikkmeter årlig.
Spenningen er stor for hvordan
tømmeromsetningen påvirkes hvis
Södra Tofte legges ned, dessuten
gikk Vafoss bruk ved Kragerø konkurs like før årsmøtet. Fra bygdesagenes side noterer en seg uansett
at det er positivt med en slik satsing
på trelast som nå skjer ved Nidarå.
Årsmøtet hadde bra oppslutning
med om lag 20 deltakere, der Harald
Mo Birkenes og de andre i styret
ble gjenvalgt.

Kontoret i Hornindal kutter nå ut
både telefaks og fasttelefon. Dette
gjelder fra og med 31. mai. Dermed
blir det kun en telefon å passe på
for å kontakte daglig leder Inger
Marie Svingeset, med mobiltelefon
918 86113, som før. Epost er også
den samme, norbygd@online.no. Vi
ber alle medlemmer og kontakter
om lagre endringen med en gang.

Oppdateringer i medlemsregister og nettside

Administrasjon ba for ei tid tilbake
om ajourhold av medlemmenes opplysninger på www.sag.no. Dette er
nå gjennomført, og vi takker for
alle tilbakemeldinger. Oppdateringer
om din bedrift er alltid aktuelle, men
bør helst sendes i epost eller brev,
så snart som mulig.

Aktiviteter i Lofoten og
Vesterålen
FAGTUR: Finnmark Treforum besøkte interessante sagbruk og bedrifter i Hedmark
og Oppland. Her fikk deltakerne fra Finnmark og Troms se gode eksempler på
bruk av lokalt råstoff. (Foto: Helge Molvig)

Kunder på nett

På hjemmesida har det vært få henvendelser om materialer og annet
i løpet av vinteren. Men det er fortsatt viktig at forespørsler blir fulgt
opp med svar fra de av medlemmene som kan ha noe å tilby. Kunder
som får løsninger på denne måten,
må vi regne med er de beste ambassadørene vi kan ha for å tipse enda
flere om denne muligheten.
For deg som ikke er flittig bruker
av nettsida tar vi her en kort repetisjon på hvordan du går inn og
leser forespørslene som ligger inne:
1: Gå inn på nettsida www.sag.no.
2: Til venstre på sida står det en boks
med pålogging. Skriv inn brukernavn
og passord som er tilsendt pr. e-post
eller post. Om du mangler brukernavn eller passord, gi beskjed til foreningen.
3: Deretter velger du Kontakt kunde
i menyen til venstre på sida. Du skal
da få opp alle som de siste 3 mnd
har lagt inn en forespørsel.
Lykke til!

Sageiere fra Finnmark på tur

Finnmark Treforum la til rette for
fagtur til Hedmark og Oppland i
siste del av februar. Her deltok flere
sageiere fra Finnmark, eller som
ønsker å begynne med sag, og ønsker
å utvide og lære mer om marked
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og aktuelle produkter. Helge Molvig
fra Fylkesmannen i Finnmark var
ansvarlig for programmet sammen
med Leif Grøndahl fra Løten Bygdesag. Sistnevnte stilte som sjåfør for
gruppa, som i tillegg til å vise fram
egen sag besøkte Lien og Torpa sag
i Oppland, Hornmoen bruk ved
Elverum som driver høvling og ei
skogsdrift med hogstmaskin i samme
område.
Målet var å få mer foredling av
tømmer i Finnmark både til vanlig
trelast og spesialprodukter, og turen
ga nyttig utbytte til dette med eksempler både på tekniske løsninger
og ferdig trelast.

Treseminar på Dovre 27. april

Seminaret har åpen dag 27. april.
Fra programmet nevnes:
• Utstilling ved Valdresmusea, og
foredrag v Torill Thømt om jernvinna i Oppland, på Hjerleid.
• Drop-in verksteder for barn og
ungdom innan spikking, tredreiing
og smiing, på Hjerleid.
• Brenning av kullmile, i Bygningshistorisk park.
Program finn du på: www.husflid.no.

Bioenergi i mai

Årets Bioenergidager avvikles sammen
med Nordic Baltic Bioenergy 2013

21. – 22. mai, Radisson SAS Blu, i
Oslo. Årets bioenergikonferanse
har foredrag om effektiv bruk av
biomasse, politikk, handel og nye
markeder for bioenergi. Konferansen
har egen hjemmeside:
www.bioenergy2013.no.

Store messer i vår

Lignamessen i Hannover, Tyskland,
6. – 10. mai beskriver seg selv som
verdens mest betydningsfulle for
trearbeiding og treindustri. Sist gang
messen ble avviklet deltok utstillere
fra 52 land. Til årets messe er det
ventet 90 000 besøkende.
Elmia Wood ved Jönköping,
Sverige, blir liten i forhold til slike
besøkstall. Men i dagene 5.- 8. juni
regner en med opptil 50 000 besøkende til den internasjonale skogsmessen som holdes hvert fjerde år.

Forsommertreff

Bygdesagforeningen i Østfold holder
sitt vanlige sommertreff i siste del
av juni. Mer informasjon blir lagt ut
etter hvert på foreningens hjemmeside.

Årsmøte i Agder

Bygdesagene i Agder-fylkene hadde
årsmøte og omvisning på Bergene
Holms anlegg Nidarå Trelast 10. april.

Forum for norske bygdesager

Bygdesaglaget planlegger vi fagdag i Vesterålen og i Lofoten om
bruk av lokalt tømmer i landbruksbygg. Tidspunkt er ikke eksakt enda,
men første halvdel av juni er mest
aktuelt.
Arrangement vil skje sammen
med lokalt skogeierlag og andre,
melder fylkeskontakt i Nordland,
Trygve Brenna.
Styret i Lofoten og Vesterålen
bygdesaglag planlegger også en tur
i september, noe interesserte kan
merke seg for å planlegge deltakelse.
Aktuelle steder å besøke er Øverås
gård, Finnøy, med daglig bruk av
laftebygg til gårdsbutikk, kafe og
bakeri, produksjon av skjelterbygg
i Sørfold, båtbyggeri i Rognan, tradisjonshåndverk og Hamsunsenteret.
Egenandelen for turen ligger an til
å bli ca 2000 kroner, som inkluderer
måltider, overnatting og reise med
buss.

Kontaktperson er Trygve Brenna,
epost: trygve.brenna@yahoo.no,
tlf: 951 66 036. Det er ønskelig med
en viss peiling på interessen, så meld
gjerne fra om dette så raskt som
mulig til begge arrangementene.

Kledd med logo for sag
Gode klær til arbeid og fritid
blir dobbelt nyttige med din
egen logo på.

på www.bekkenstrom.no for info
om produkter og kvalitet. Her finnes
både arbeidsjakker og bukser for
vinteren, og gensere, T-skjorter eller
allværsplagg for sommerbruk. Også
www.sag.no har en direkte link til
firmaet.
God sommer – i gode klær!

Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Bygdesagforeningen har i lengre
tid hatt en ordning der du kan kjøpe
klær med eget navn og logo. Klærne
får god tilbakemelding på kvalitet,
og flere kan ha nytte av dette tilbudet. I utvalget finnes både typiske
arbeidsklær, regnklær og plagg for
vanlig fritidsbruk. Nytten av å bli
synlig er kanskje aller størst på den
siste typen plagg, som gjør deg og
bedriften synlig blant mange mulige
kunder.

Produktavtale

EKSEMPLENE: Markedsføring er så
mangt. Å bære logoen på egen rygg er
et enkelt og godt grep for å bli synlig.

Bygdesagforeningen har tidligere
hatt kontakt med firmaet Elias
Sandbakk AS, som nå har blitt en
del av Bekken & Strøm-kjeden. Norsk
Bygdesagforening har forhandlet
rabatt på klær, som gjelder dersom
bestilte klær også har med bygdesagforeningens logo.
Kontaktperson er fortsatt Inger
Lise Sandbakk som nås på telefon
57 87 21 00 eller epost: stryn@
bekkenstrom.no. Se eventuelt mer

VI KAN VERKTØY OG SERVICE!
«SAMMEI N
ER V »
SKARPEST

Vi har fokus på fremtiden og står sammen om å tilby våre
kunder et komplett verktøyprogram fra ledende produsenter.
Og på vår service-stasjon tilbyr vi fullservice av alt verktøy for
sagbruk og høvlerier, samt for tre, aluminium og metallbearbeiding.

● Båndsagblad
● Sirkelsagblad
● Diamant-verktøy
● Høvel- og fresverktøy

●
●
●
●

Hugg- og reduserkniver
Personlige tekniske besøk
Optimalisering og opplæring
Service og sliping av alt verktøy

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

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

www.sag.no
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Medlemsbedriften

Varnestre SA

Samling om markedsføring i Stjørdal

Går for gran og høvling
På Dybvad lille har det vært
gardssag siden 1930. Dagens
eier Olaf Dybvad har rustet
opp saga, og har enmannsbetjent sirkelsag, høvel og
slipeverksted. Kledningsbord
av gran er hovedproduktet.

I 2008 dannet seks bygdesager i Stjørdal kommune et
selskap for markedsføring,
markedskontakt og salg.
Varnestre SA har i dag fire
aktive eiere. Samvirkeforetaket egner seg godt til felles
markedsføring, mener de.
Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Alle medlemmene i Varnestre SA er
geografisk godt samlet, det er bare
i ei drøy mils kjøring fra kommunesenteret Stjørdal og ut til medlemmene. Omsetningen er nå om lag
1 million kroner årlig, og de tar hånd
om ca 1500 kubikkmeter tømmer
inkludert noe leieskur.
- Det var ønskelig å få til et bedre
salg. Vi hadde stort sett det vi trengte
av utstyr, og kan ha en langt større
produksjon om etterspørsel og salg
øker, sier Olav Sve og Olaf Dybvad,
som er de mest aktive eierne i dag.
Sammen med de andre gjorde de
nøye vurderinger av hva slags foretaksform som var egnet. Alle ønsket
å videreføre sine sagbruk som selvstendige enheter innen et felleskap. Siden maskiner var på plass,
og ingen spesielle investeringer stod
for tur, fant de samvirkeforetak
svært riktig.

Utfyller hverandre

- Vi var også enige om at det ikke
hadde noen hensikt å sylte ned
penger i selskapet, men at inntekter
bør gå tilbake til oss eiere som utbytte. Et aksjeselskap var lite aktuelt
siden det ikke var prioritert å investere, sier Olav Sve.
Medeierne i Varnestre SA har
ulike behov for å kjøpe inn tømmer,
og har ganske forskjellige produkter.
For eksempel er Olav Sves produksjon i hovedsak villmarkskledning
og kjernevedmaterialer av furu,
mens Olaf Dybvad skjærer kun gran.
Tredjemann Tor Skulbørstad driver
mest med skur og fresing av tømmer
til ferdige lafta bygninger, mens
Leren sag som er fjerde medlem
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SALG: - Vi trenger bedre markedsføring og salg. Erfaringene er at Varnestre SA
gjør dette rimeligere, sier Olaf Dybvad og Olav Sve. Samlet kan Varnestre tilby
mange produkter, mens eierne kan drive mer spesialisert, og ha ulike treslag som
råstoff.

skjærer eget tømmer og har i tillegg relativt mye leieskur.

Spesielt opplegg med leieskur

Interessen for leieskur har gått tilbake, men har stadig noe omfang.
Litt spesiell var ordningen i Skatval
og Borås Statsallmenning. Som vanlig innen allmenningssystemet hadde
eiendommer i kommunen rett til
uttak av tømmer til eget bruk. Nå
er det i følge Olav Sve og Olaf Dybvad
lite tømmer igjen i allmenningen,
og interessen for leieskur er nærmest borte.
- Det er kanskje like greit, for
med tømmerpartiene folk fikk levert
var det store muligheter for å få
tildelt tømmerpartier med råte og
andre feil. Det var rein gambling,
og ofte umulig å skjære seg til de
materialene folk så for seg til bygningsbehov, sier de.

Framstår proft og med bredde

- Vi har fått flere bra effekter av stå
sammen. En ting er at vi framstår
som en leverandør av mer totale
løsninger enn vi greier hver for oss.
Lave kostnader til regnskap er et
annet forhold, men det klart viktigste er god effekt av lave markedsføringskostnader, sier Olav Sve og
Olaf Dybvad.

Markedsføringen har de i dag
stort sett på internett. Hjemmesida
viser et bredt utvalg av produkter,
og de enkelte deltakerne blir nærmere presentert. Salgskanalen FINN
er vel kjent for de fleste. Mindre
kjent er kanskje muligheten næringsdrivende har til å kjøpe annonsepakker.

- Strømnettet har vært en begrensning
for sagdrifta. Da den første høvelen
kom på plass i 1948, måtte gården
kjøpe traktor for å drive den. Først
i 1998 hadde vi godt nok strømnett
til drive sag og høvel. Nå er det 400
amperes inntakssikring.
Jeg startet med tørrkløyve og
høvling i 1998. I 2009 skiftet jeg ut
den gamle tømmersaga med å kjøpe
og sette inn ei brukt Karasag, og
gjorde en del tilpasninger på saghuset. Blant annet ble tømmerinntaket oppdatert med enstokksmater,
forteller Olaf Dybvad. Største stokklengde er 8 meter. Større lengder
er for dyrt å legge opp til både for
bygningen og håndteringen mener
han.
Også saghuset er utvidet. Etter
flere ombygginger er det nå 46

VARIASJON: Kledning til trønderlånene er ofte høvlet og kan ha mange profiler
og bredder. Prøvene hos Olaf Dybvad er mange etter leveringer til denne bygningstypen.

meter langt og 10 meter bredt. Dermed er sag, ny tørrkløyve og høvel
helt innebygd, men ikke oppvarmet.
Bare et rom for slipearbeid har denne
fordelen. Fram til høvelen skjer transport på traller. Det er naturlig
tørking som gjelder for materialer
både til høvling og salg som ujustert.

Høvel i industriklasse

Kledning og panel, og til dels leie-

Klippekort

- På FINN har vi gått inn på et slags
klippekort-kjøp av nettannonser.
For fjoråret ser vi at vi ikke tok ut
alt, men det gir likevel en bra rabatt
i forhold til enkeltannonser, sier
Olav Sve. Han er valgt som daglig
leder og kontaktperson i Varnestre SA.
- I tida etter oppstart hadde vi
ganske ofte møter for å informere
og diskutere løsninger. Nå er dette
redusert mye, men vi holder formelle
årsmøter, sier han.
Omtaler i media har det også
blitt en del av, spesielt i tida etter
opprettelsen av selskapet var det
bra interesse i lokalavisene, sier
de. Enkelt oppslag i riksdekkende
media har stort sett vært Nationen/
Bondebladet. - Et ønske er selvsagt få til noe i Adresseavisa, sier
Olav Sve.

Forum for norske bygdesager

HØVELEN: Automatisk innmating av
bord gjør det enkelt å høvle også aleine
synes Olaf Dybvad. Den gamle industrihøvelen har stor kapasitet.

BRANNVARSLING: Med fjøs og melkekuer på båsen er det montert påkrevd
brannvarsling. Anlegget omfatter også
saghuset, som ligger nokså nær resten
av gårdstunet.

www.sag.no

høvling, er de viktigste produktene
fra sagbruket. Høvling tar en Jonsered industrihøvel fra 1979 seg av.
- Det er den minste utgaven for
industriell bruk fra denne tida. Med
automatisk ilegger er den effektiv
å bruke selv om jeg arbeider aleine.
Det er ofte greit på mindre partier,
men jeg kan eventuelt kjøre fortere
om jeg har med en hjelpemann.
Andelen som jeg høvler varierer,
men jeg har vært oppe i 100 000
løpemeter. En del andre i distriktet
med egen sag har leiehøvlet hos
meg. Årlig skjærer jeg nå ca 500

FJERNBETJENING: Fra hjullaster og sagplass styrer Olaf stokkmateren og alle
porter inn til saghuset.
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Medlemsbedriften
kubikkmeter tømmer. Selv om videreforedling med høvling tar en del
tid, har jeg helt klart kapasitet til
mer, sier Olaf Dybvad. Han har også
mulighet for å levere ferdig grunnet
kledning.

Gran til trønderlån

Tradisjonelt er det gran som er mest
brukt til kledning i Trøndelag. Ved
utbygging eller vedlikehold på de
særpregete trønderlånene, trengs
det kledning i spesielle bredder og
profiler. Olaf Dybvad plukker fram
noen prøver som ligger igjen fra
leveringene:
- Denne har en nokså enkel profil
på kant, men hele flata er høvla.
Men med bredde på 6 ½ tomme,
er den ikke mulig å finne på vanlige
byggevarer. Profileringene på kanten
varierer også fra hus til hus. Siden
jeg legger vekt på tettvokst gran
med lite kvist, blir det et spesialisert
produkt, sier Olaf Dybvad.

Sliperutene tar tid

Mye produksjon av kledning til restaurering gjorde det ekstra nyttig å
skaffe godt utstyr til profilsliping.
Maskinene i slipeverkstedet til Olaf
Dybvad har delvis fulgt med på kjøp
av sirkelsag og annet brukt utstyr.
Her er både utstyr for å overføre
profiler og til sliping av avretterstål.
Sagblad slipes stort sett sjøl på automatmaskin.
Makkeren Olav Sve følger interessert med i visningen av dette utstyret
for Sagbladet. Han har bandsag, og
velger også å slipe sjøl, men sender

Varnestre SA
band til strekking og retting ved
behov. Olaf Dybvad slipper stort sett
dette. - Spesialverkstedene på sentrale
Østlandet har kjøring til Trøndelag
annen hver uke. Skal en da sende
et blad eller stål til sliping, tar det
4 uker før det er tilbake igjen. Da
må en i tilfelle ha enda flere blad
på lager og i bruk for å unngå stopp
på saga, sier han.
- Slipekurset i Bygdesagforeningen var svært nyttig. Å unngå
venting på å sende inn blad og stål
betyr mye for framdrift og avtalte
leveringstider, sier han.

Gode tegn i hyttemarkedet
Som for mange andre bygdesageiere, er kjerneved av furu
det mest interessante for Olav
Sve. Markedet for materialer
til restaurering er viktig, men
økt interesse fra hytteprodusenter kan hjelpe til å øke
skurproduksjonen igjen.
Saging og salg av trelast har gått
fra å være en hobby for noen år
siden til å bli en del av næringsgrunnlaget for Olav Sve. Fortsatt driver
han som entreprenør med graving
og noe transport, men gjennom
åra har han bygd ut saga til ei fullt
utrustet bygdesag. Ei Pezzolato
båndsag tar ut ukanta bord til villmarkskledning, eller firesidig blokk,
som deretter går til deling i rammesag. Ei dobbeltkantsag hører også
med. Videre har han tørke med

plass til 10 kubikkmeter. Den er oppvarmet med flisfyring sammen med
andre bygninger. Høvleri er bygd
inn i fjøset på det han i dag betegner
som et småbruk.

Nyttig tilleggsutstyr

- Jeg starta med sag, kantverk og
høvel i 2005. Siden har jeg bygd om
på saghuset og gjort en del endringer.
Det teller mye å finne riktig utstyr
rundt saga, for å få det lettvint.
Ved siden av bandsaga har jeg
brukt en rullebane fra en pallefabrikk
til å velte blokk og bord over på. På
den er det montert kjededrift og
hydrauliske funksjoner. Det er god
plass til å legge skurlast til side før
jeg tar bord videre til dobbeltkantsag
eller blokk til rammesag. Etter
rammesaga går bord rett til strølegging og pakking, forklarer Olav
Sve. I den siste tida har han bygd ut
saghuset i bredda, og fått tak over
kantsaga. Med skur av nokså mye
grov furu, blir det en del ekstra last
å hente ut på den.
Andre detaljer som å finne fram
til gode bandsagblad, og få avskraperne på hjulene til å fungere godt
har også vært nødvendig for gode
resultater.

8

FLOTT: Olav Sve kan vise til fine
resultater med or og osp, men vegrer
seg for å satse mer på det. Her med
panel av osp, der overflata er kjørt i
pussemaskin.

Ny mulighet med hytter

Etter å ha startet opp ble det noen
år med skur av mellom 200 og 400
kubikkmeter tømmer. Mye gikk da
til hyttemarkedet, og på det meste
leverte han trelast til 20 hytter årlig.
De to siste åra har skurkvantumet
vært lavere, på grunn av svikten
i dette markedet. Men nå er det
heldigvis etterspørsel igjen.
- Hyttene skal jo ikke bare ha
kledning, det blir også mulig å levere
konstruksjonslast og til interiør, sier
han.

Furu fra andre distrikter

SOLID: Trondheim har mange store trebygninger. Dette er en kopi av vannbrett
i 8 toms bredde.

Medlemsbedriften

Furu av den kvaliteten Olav Sve
ønsker må han helst kjøpe fra Malvik
eller Gauldal. Partiet som lå levert
ved Sagbladets besøk var både godt
malmet og tettvokst.
- Dette er godt egnet til å ta ut
plank og bord i rein kjerneved, som
går til restaureringsprosjekter. Resten
kan bli panel eller listverk, sier han.

Forum for norske bygdesager

REINT: Olav Sve har lagd sitt eget flisavsug til bandsaga. Røret med vinkel som
i fabrikkutgaven blåser flisa rett ned, er forlenget med fleksirør. Langs saga er
det lagt et firkantstål med åpning opp, og to påskrudde gummifalser, som røret
stikker ned i og følger under skuren. Sugevifte og vakum tar flisa fra firkantjernet
og over i siloen.

I enkelte partier går alderen opp
i 270 til 300 år, selv på stokker som
ikke er så store. Fra dette partiet
hadde Byantikvaren i Trondheim
merket ut en del stokker som skal
bli påler i bryggene. Et annet tømmerparti på sagtomta var utsortert
skurslip av furu, som ellers kunne
blitt reint massevirke. Fra dette er
det først og fremst korte rotstokker
som kan gi uttelling til villmarkskledning for hytter, eller til panel
og annen trelast.

har Olav Sve også prøvd seg på
å foredle lauvtre. Etter skur og
høvling av osp, or og bjørk er han

ikke helt frelst på å skjære mer
lauvtre:
- Osp er et «troillatt» treslag!
Jeg har hatt 8 toms plank liggende
til tørking noen år og har kløyvd
og høvla det til panel. Mye vrir seg,
og har svartkvist og andre feil, så
det blir mye å sortere ut. Men det
er stadig en viss etterspørsel etter
benkespiler og panel til badstue.
Jeg har sagt jeg skal gi meg med
osp, og kjøper ikke mer tømmer
uten at det omtrent detter i armene
på meg, bedyrer han.
- Etter min mening er derimot
or et undervurdert treslag til panel.
Or har fin farve, og langt mindre
spenninger enn osp. Vekselpanel
i bjørk med 5 og 7 toms bredde har
jeg også lagd. Men det er vanskelig
å satse på lauvtreslagene, til det er
etterspørselen for liten og variert,
mener han.

Lauv – spennende, men vanskelig
Med en tydelig entusiasme for tre,

www.sag.no
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Annonser

www.sag.no

Annonser

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

HELE VERDENS SKOGSMESSE

MER
På Elmia Wood samles skogsfolk fra hele verden for å
se de siste nyvinningene. Leverandører, entreprenører,
skogeiere, oppkjøpere av trevirke, transportører,
oppsynsfolk, forskere og studenter knytter kontakter
og inngår samarbeid. Elmia Wood har siden
begynnelsen av 1975 vært et unikt møtested for folk
fra skogbransjer verden over. Hvert fjerde år samles
500 utstillere og 50 000 besøkende fra 50 ulike land
i skogene sør for Jönköping.

Hold deg oppdatert:

Meld deg på våre nyhetsbrev

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

Gode
og effektive
sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer
Kapsager

facebook.com/elmiawood

@elmiawood

5.-8. JUNI 2013
I skogen · Nyheter · Møter
· Maskiner · Demo · Teknologi
· Bioenergi · Økonomi

www.elmiawood.com
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KARA har produsert smasagbruk siden 1918

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com
KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes
7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen
3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no

www.sag.no
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Rådhus kledd
med kjerneved

Sagbladet
Med god innsats fra lokale
bygdesager har det nye rådhuset i Åmli kommune i AustAgder har fått vegger og tak
i kjerneved av furu. Leveransen
er et eksempel på at trekvaliteter fra bygdesager
kan sette prikken over i-en
på spennende arkitektur.

Denne marginen ble møtt med forståelse hos entreprenøren, og er
viktig i produksjonen. Straks etter
skur skiller kjerneveden seg fra yta
bare ei kort tid mens skurflatene er
ferske. Så er den knapt synlig før
trevirket har tørket skikkelig igjen,
sier Elling Torfinn Tveit.

Tømmerbil til hjelp

Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Gjennom Odeltre har sagbruket til
Elling Torfinn Tveit i Åmli stått for
mye av kontakt og leveringer til
det nye rådhuset. Sammen med
Gryting Trelast i Gjerstad har de to
sagene levert over 23 000 løpemeter
kledning og takbord.
Resultatet er nå et gråtonet,
men helt nytt bygg i kommunesenteret. Arkitektene slo tidlig fast
at Åmli er ei skogsbygd. Sammen
med markerte koller og fjellsider
i landskapet gjenspeiler dette seg
i det nye bygget. Noen av ytterveggene har en helling på 4 grader.
Takflatene har ingen like vinkler.
Åmli rådhus var en av tre nominerte
bygg til utmerkelsen Årets trebyggeri 2012.
Det er mer enn sag og tømmer
som ligger bak det Odeltre og Gryting
Trelast nå kan vise til. Tett oppfølging
og vilje til å prøve er viktige stikkord.

Tidlig kontakt

Bare få dager etter at kommunen
bestemte at entreprenøren Skanska
skulle få anbudet på rådhus og kulturbygg i Åmli, dro Elling Torfinn Tveit

LANDEMERKE: Det nye rådhuset og kulturbygget har elementer både av skrinne
fjell og av skog. Åmli sentrum har fra før bygninger med et preg av å ha vært
stasjonssted for Treungenbanen.

til entreprenørens kontor. Med seg
hadde han brosjyre på hva Odeltre
står for. Han gjorde det klart at den
type kledning av kjerneved som var
aktuell etter anbudsbeskrivelsen,
var noe han kunne levere.
- Reaksjonen jeg møtte var at
«dette var kjempebra!». Skanska
hadde så langt ikke funnet fram
til noen aktuelle leverandører, forteller han.
Men spesifikasjonene fra arkitektene trengte noen justeringer:
- Det var beskrevet ei finskåret overflate. Samtidig var det krav om 10
graders fall på kantene. Å levere
noe slikt rett fra saga, kunne vi ikke
greie. Jeg ga i stedet råd om å gå
med på høvla bord, som ville gjøre
leveringen mulig, og gi mer presisjon under monteringen. Heldigvis ble dette fulgt, og ikke minst
arkitekten var svært fornøyd da
han så resultatet, sier Elling.

Stor levering

En liten tekst her?
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Sagbladet

Etter å ha stått for skur og leveringer av kjerneved i noen år, var
det likevel noe nytt å skulle
levere til et bygg i den størrelsen
som Åmli rådhus er.
- Vi hadde forplikta oss til
å levere 1500 løpemeter i uka.
Jeg gjorde det tidlig klart for

Skanska at det å få tak i nok av riktig råstoff kunne bli en flaskehals.
Blant anleggslederne var det en
holdning at det er skog over alt, og
en var lite opptatt av råstoffet. Da
innsatsen deres på montering økte
vesentlig, ble det nødvendig å minne
dem på at det er indrefilet de har
bestilt, og at den kan kreve noe mer
enn det vanlige. Vi holdt avtalen
om levering, men det er en kjede
med innkjøp av tømmer, skur og
tørking som må gå opp. Jeg så at
det telte mye å ha forberedt prosjektlederne, sier Elling Torfinn Tveit.

Kontakt til skogbruksledere i ATskog ga tips til aktuelle skogsdrifter
der jeg målte meg til de stokkene
som holdt vårt minstemål på kjerneved, og merket dem med spray. Så
lot tømmerbilsjåførene disse stokkene
rulle ned og bli liggende igjen etter
hvert som de så merkene under
lessinga. Dette viste seg å være
svært rasjonelt, sier Elling Torfinn
Tveit.
- Med å plukke fram furu fra
vanlig sagtømmer, slik vi for det
meste har gjort, har vi i gjennomsnitt betalt ca 630 kroner pr kubikkmeter pluss frakt, for en kvalitet
som tilsvarer prima sagtømmer.
I tillegg er noe tømmer kjøpt som
laft, til en høyere pris. Med forholds-

Nyttig bransjenorm

Det ble sagt nokså klart fra entreprenøren at pris ikke var avgjørende
for å få kontrakt på denne leveringen,
der også andre enn Odeltre AS tilbød materialer i kjerneved.
- Å være en lokal leverandør,
registreringen i Startbank, og at vi
la Bransjenorm for kjernevedprodukter til grunn, regner jeg som avgjørende for at vi fikk kontrakten.
Bransjenormen for kjerneved, lagd
av Bygdesagforeningen og Norsk
Treteknisk Institutt, er veldig god.
Arkitektene hadde satt krav om 100%
kjerneved, noe som er enkelt og
godt forklart i bransjenormen. Det
tillates maksimalt 5% feilsortering.

Forum for norske bygdesager

vis kort frakt i nærområdet blir det
et bedre alternativ både for oss og
for skogeiere.

Jernvitrol i praksis

Å behandle treverk med jernvitrol
for få en raskere og jevnere gråning
av kledningsbord, er noe mange
trekyndige har hørt om. Til leveransen
av bord til et helt kommunebygg,
som skulle settes opp av entreprenørfirma, måtte en finne praktiske
løsninger.
- Vanlige råd er å enten sprøyte
eller påføre jernvitrol med kost
straks etter at kledningen er spikret
på vegg, eller å duppe bordene og
så tørke dem kunstig. Dette kan
passe for eneboliger og hytter, men
ikke til et så stort prosjekt som her.
Vi tok bord rett fra tørka, og
duppa dem i et kar med 20 cm
bredde, 20 cm dybde og lengde på
6,5 meter. Så ble de pakket direkte,
uten strø. Dette var raskt, og ga
et jevnt og meget bra resultat,
sier Elling Torfinn Tveit. Løsningen
var 5 prosent jernvitrol, og i alt
70 kilo jernvitrolpulver gikk med.
Metoden har gitt et jevnt farveinntrykk av veggene, selv om gråningen vil fortsette.
- Det var arkitektens ønske å få
jernvitrolbehandling på kledningen.
Men jeg opplevde at det er få som
egentlig har kunnskap om hvordan
treet må behandles. De beste rådene
fikk jeg fra leverandøren av jernvitrol,
sier Elling Torfinn Tveit.
Både fra kommunens og arkitektens side er en godt fornøyd med
dette resultatet.

Dokumentasjon gjennom
Startbank

SPESIELT TAK: Takstolene som holder
takflatene er noe av utsmykningen
i kommunestyresalen. Med ulike takvinkler og ingen parallelle kanter på
taksidene, var det vanskelig å finne
produsenter som tok oppdraget. Også
her ble oppgaven løst lokalt, av en
bedrift i nabokommunen Nissedal
i Telemark.

Odeltre var registrert i Startbank
fra før prosjektet med kommunehuset kom på dagsorden. Dette er
et register som blant annet dokumenterer at krav til ordnede arbeidsforhold og HMS-arbeid er innfridd
og at offentlige avgifter er betalt.
Odeltre har inngått den forpliktende avtalen med Skanska. Gryting
Trelast har på sin side en forpliktende
avtale med Odeltre. - Dette fortsetter
samarbeidet vi også har hatt før.
På denne ordren har det særlig gått

www.sag.no

FORNØYD: Behovet for nye lokaler var
stort, sier Sigmund Tveit (til venstre i
bildet), Åmli kommunes prosjektleder
i utbyggingssaker. I alt 1300 kvadratmeter
kontor med flere slag lauvtre i golv,
vegger og innredninger er tatt i bruk.

på å legge samme sorteringsregler
til grunn. God planlegging i forkant
om tekniske løsninger, arbeidsdeling
og hva vi skulle ha mest fokus på
har gjort diskusjoner unødvendig.
Hver for oss ville vi blitt for små,
men sammen var vi store nok til et
kvantum og en kvalitet som store
entreprenører ønsker. Leveransen
har styrket oss til videre samarbeid
om varer og tømmerkjøp, sier Elling
Torfinn Tveit.

Ulike bredder

Arkitektene i Ratio ønsket kledningsbord i 3, 5 og 7 tommers bredde til
veggene.
Variasjonen i bredde var til god
hjelp for å utnytte tømmeret. Men
i følge målinger som Elling Torfinn
Tveit gjorde på en mindre del av
tømmeret, ble skurutbyttet lavt:
- Til for eksempel 7 toms bord,
som var det breieste i denne leveringen, trengs minst 25 cm diameter
på kjerneveden. Siden det ofte er
margsprekker i store stokker, fører
det ofte til at to ellers gode bord
ved margen må sorteres ut. Et parti
med kjerneved på minst 20 cm ga et
skurutbytte på 16%. Det må understrekes at jeg da snakker om ferdige
materialer i 100% kjerneved, sier han.
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Vanskelig å stoppe
telefonsalg i næring

Sagbladet
Maset om å bestille oppføringer i nettkataloger og på
nettsteder er til bry for mange
bedriftseiere. God markedsføring er nyttig, men telefoner
i utide stjeler produksjonstid
og tar oppmerksomhet fra
andre oppgaver.

Bransjens egen justis

Godkjent Callcenter er en godkjenningsordning for callcentre/
kundesentre utarbeidet av Nordma
og Virke. Nordma er et privat foretak,
Virke er hovedorganisasjon for
virksomheter innen varehandel,
kunnskap, teknologi, reiseliv, service,
helse, utdanning, kultur og frivillighet.
Ordningen veileder firmaer i
bransjen om opptreden i tråd med
lovverk, etikk, forretningsskikk og
krav fra sluttkunde. Å spørre den
som ringer om medlemskap og oppføring i dette registeret kan bidra
til mer fokus på god opptreden.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Etter forslag fra et medlem har
Sagbladet sett på hva en kan gjøre
for å slippe stadige henvendelser
om oppføring i kataloger. Det er
vanskelig å finne objektive kilder til
temaet, men vi støtter oss til noen
av de vi har funnet etter søk på
nettet og ved kontakt på telefon.
På Internett regnes en katalog
for å være en samling av informasjon
om tilbydere av varer og tjenester.
Eksempler på slike katalogtjenester
er Kvasir/Eniro, Gule Sider, 1881,
Internettkatalogen og Nettkatalogen.
Katalogene skiller seg fra søkemotorene ved at noen må manuelt
legge inn informasjonen, og ofte
må annonsører betale for oppføringen.

Et kjent problem for
Forbrukerrådet

Telefonsalg er registrert som et problem i næringslivet. Regjeringens
prosjekt, Enklere regler i næringslivet, har fått forslag om å opprette
en tilsvarende mulighet for bedrifter.
Dette har så langt ikke skjedd.
Forbrukerrådet arbeider i utgangspunktet ikke med saker som angår
næringsdrivende, men bekrefter

randør av
kiner !

Oppføringene i Brønnøysundregisteret

LEI?: Pågående henvendelser fra telefonsalg om markedsføring er noe mange
småbedrifter opplever som en plage.

vanskelighetene mange småbedrifter
opplever med telefonsalg. Aktører
i Næringslivet har nokså nylig opprettet Varslingslisten.no. Nettstedet
er et selvhjelpsverktøy for norske
virksomheter, slik at de lettere kan
gå klar av upresis markedsføring
og andre uryddige salgsframstøt.
Her gis en rekke råd for å møte
henvendelser på telefon.

Navn til forveksling kan lure deg
Forbrukerrådet gjør spesielt oppmerksom på at noen firmaer tar
navn som er svært lette å forveksle
med anerkjente og ryddige kataloger. Dette er spesielt viktig å være

Ledende
leverandør
Ledende
leverandør
avavsagbruksmaskiner!
sagbruksmaskiner !

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

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

Sagbladet

av

klar over, da mange fra før har kundeforhold til de seriøse. I farten kan
det være lett å si ja til bekreftelser
som en blir bedt om når navn høres
like ut.
Til de som eventuelt blir lurt til
et kjøp av katalogtjenester, anbefaler
Forbrukerrådet å ta ut klage gjennom
Forliksrådet, og si opp den avtalen
en har gått inn på snart en har mulighet.
Forbrukerrådet er også kjent
med at useriøse firmaer selger lister
med telefonnumre til andre. Det
får selvsagt det unyttige maset til
å fortsette, eller øke.

Tyr til knep

Mange råd finnes for å komme unna
masete telefonsalg. Langt fra alle
er egnet til å sette på trykk. Men et
forslag vi fant på nettet er å henvise den Ledende
som ringer til
sentralbordet,av
leverandør
tlf 820 43 055, som i virkeligheten
sagbruksmaskiner
er et telefonnummer
til Kirkens!
Bymisjon. Den som ringer dette gir
en gave på 100 kroner pr. gang til
Bymisjonen.
Om en har smart-telefon kan en
lagre flere nummere fra useriøse
på samme kontakt, og etter hvert
blokkere mange gjengangere.

Forum for norske bygdesager

Telf. 62821555 Fax. 62821550

Brønnøysundregistrene anbefaler
ved Sagbladets henvendelse om
temaet at enkeltpersonforetak
sletter sitt telefonnummer i registeret. Fordi telefonsalgsfirmaene
plikter å oppdatere sine lister hver
måned, vil ditt telefonnummer kreve
en ekstra innsats med å søke opp
og få det registrert på andre måter.
I praksis er dette et merarbeid, som
en kan regne med ikke blir gjort.
Og merarbeid for telefonsalgfirmaene kan bety mindre avbrudd fra
det du skal ha tid til, tømmer, skurlast,
høvling og kunder.

Ifølge et nettsted vil om lag 5 prosent av de som reserverer seg kun
med navn i Brønøysundregistrene
risikere å bli oppringt av telefonselgere likevel. Dette skyldes at disse
personene har ulikt navn og adresse
i Folkeregisteret / Reservasjonsregisteret og hos Opplysningsaktørene / Telefoniselskapene. I enkelte
telefoniselskap kan du derfor reservere også ditt telefonnummer for
å sikre deg mot å bli oppringt av
telefonselgere.

Hva gir effekt?

Entydige svar på hvilke oppføringer
som er mest lønnsomme er neppe
mulig å finne. En rekke firmaer driver
rådgiving om løsninger for hjemmesider og markedsføring. Setter du
inn søkeordene rangering internettkataloger får du flere firmaers vurderinger av dette.
Til spørsmålet om hvilke nettsteder som skaper trafikk til hjemmesider, viser en kilde til at søkemotorer
genererer 66% av all trafikk til norske
nettsteder, og at Google har 86%
av dette. Søkekataloger, for eksempel
Kvasir Firmasøk og Gule sider, genererer hhv. 9,8% og 4,4% trafikk.
Andre kataloger slik som Opplysningen 1881, Telefonkatalogen,
Internettkatalogen, Sesam m.fl.
genererer mindre enn 1% trafikk.

Men både søkemotorer og nettsteder oppdateres løpende, og
resultatene kan bli annerledes om
en gjør rangeringen på et annet
tidspunkt.
Ved siden av egen hjemmeside
er det trolig mange bygdesager
som kjenner forventningene om
å ha facebook-side. Mediebyrået
Enklere valg AS har en del spørsmål
på sin hjemmeside som det kan være
verdt å ta stilling, for eksempel hva
målgruppene for å markedsføre
på denne måten er, hvor mye tid
kan brukes og hvordan du kan få
aktivitet på siden.

Noen kilder:

• Forbrukerrådet: www.forbrukerradet.no/.
• Virke: Hovedorganisasjonen for
handel og tjenester i Norge, representerer nesten 14 000 medlemsvirksomheter. www.virke.no.
• Nordma: Bransjeorganisasjonen
for alle som bruker eller leverer
produkter og tjenester innenfor
direktemarkedsføring i Norge.
www.nordma.no.
• Godkjent Callcenter er en godkjenningsordning for callcentre/
kundesentre utarbeidet av Nordma
og virke www.godkjentcallcenter.no.
• Nærings- og handelsdeparmentet
www.enklereregler.regjeringen.no.

Rundbuehaller

i stål med bredder
8, 10, 12, 14 & 16 m

Priseksempler:
8x15 m. kr. 85.800,10x21 m. kr. 137.500,14x18 m. kr. 171.600,Prisene er uten treverk og frakt.
Vi har også flyttbar hall på 5x6 m.
som kan forlenges.

Tlf. 62 49 39 80 / 915 36 899
post@futurehaller.no
www.futurehaller.no

Future

Rundbuehaller Norge DA

www.sag.no

Postboks 28
3107 SEM
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Ny maskin for strøflis

Sagbladet
God flis til strø for husdyr er
etterspurt i mange distrikter.
To tømrere i Øvre Eiker i Buskerud merket seg interessen.
Nå har det fått patent på en
helt ny maskin som lager strøflis av tømmer eller hun.

flistypen vi har er langt mer populær
enn kutterflis, sier Arnfinn Jellum.
Gården hans har vært base for mye
av utviklingen, med godt utvalg av
småtømmer av forskjellige treslag
til å prøve ut. Det virket de har
fliset har stort sett ligget til tørk et
eller to år med barken på. Antatt
fuktighet kan være ca 20 prosent.
Fra større sagbruk i nabokommunen vet de at sagspon selges til
strø for om lag 200 kroner pr kubikkmeter. Også på bygdesagforeningens
hjemmeside er det av og til husdyreiere som legger inn etterspørsler
på flis til strø.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg
Interesse for teknikk, og arbeid som
tømrere i en laftebedrift, fikk Ole
Kristian Grønlund og Arnfinn Jellum
til å begynne med konstruksjon av
flishoggeren for noen år siden.
Stadige etterspørsler fra husdyreiere
om god flis til å strø med, gjorde
at de valgte helt andre løsninger
enn det som finnes på vanlige flishoggere.
Maskinen de fikk patent på
i vinter, gir en fliskvalitet de vet
dyreeierne vil ha. Patentet gjelder
i Norge og Sverige. Nå håper de på
interesse fra produsenter og forhandlere til å sette strøflismaskinen
i produksjon. Inntil det er avklart
er det heller ikke mulig å si noe om
prisnivå.

Etter eget hode

- Vi har bygd flishoggeren helt fra
grunnen av, etter egne tanker om
hvordan det kan bli best. Resultatet
er en flishogger som gir nokså fin
flis i jevn størrelse. Patentet omfatter
knivene og oppbyggingen, og dessuten slipeutstyret, som betyr at knivene ikke trenger å bli demontert

Sagbladet

Sagbruksutgave og tilleggsutstyr
PATENTERT: Ole Kristian Grønlund har fått patent på flismaskinen. På gården til
Arnfinn Jellum er den testet ut med småtømmer og traktordrift, men drift med
elkraft noe av hva de ser for seg i den videre utviklingen.

for sliping, forteller de. Noen deler
av utstyret ville normalt trenge
smøring, men også smørebehovet
er tatt vekk med den løsningen de
har funnet opp.
Ramme, inntrekksband, drivkjede
og transportør på maskinen er standardisert og bygd opp av en lokal
teknisk bedrift. Prototypen de viser
for Sagbladet har drift fra traktor
over kraftuttaket. På sikt ser de
for seg at elektrisk drift også er
aktuell.

Aktuelt marked

Etter å ha vist en høyst foreløpig
versjon av flishoggeren i media for
noen år siden, var det mange som
ringte og lurte på når denne kom
i salg eller om de produserte flis.
- Vi har ikke hatt kapasitet til
det, men har kjørt ut flis fra prøveproduksjonen lokalt. Men enkelte
av dem som ringte tidlig, har holdt
kontakten, og lurer på hvordan det
går. Mange er i beit i for god flis
til strø for husdyr, og vi ser at den

De understreker at det nå er en
prototype de viser fram, som vil
trenge justering av flere detaljer.
Blant annet har de tenkt på å montere roterende børster over stokken
på inntrekksbordet, for å få vekk
løs bark, eller grus og annet som
kan skjemme knivene.
- At noe bark blir med, ser ikke
ut til å bety så mye. Uansett vil det
variere med tykkelsen på bark og
treslag.
Prototypen tar stokker opp til
25 centimeter diameter. Denne utgaven har vi kjørt helt greit med
en traktor på bare 50 hk. I enkle
tester har vi kjørt ut 5 kubikkmeter
flis på en time. Men det trengs mer
testing av kniver, slipevinkler og
deler i innmatingen for å finne fram
til de beste løsningene. For en produksjon av maskiner ser vi for en utgave for sagbruk med åpning på
30 eller 35 cm bredde og høyde 15
cm. Den vil da kunne ta det meste
av hun. Vi tror mindre sagbruk vil
ha mye igjen for å utnytte hun til
strøflis. De slipper å dra til skogs
for å hente virke, og kan produsere
av trevirke som alt finnes på egen
tomt, sier Ole Kristian Grønlund

I DRIFT: Det er den tredje utgaven av strøflismaskin som ligger til grunn for
patentet.(Foto: Strøflismaskiner AS).

mer solgt i Norge seinere år. Pellets har Ole Kristian Grønlund og Arnfinn
kan være aktuelt for å flise til lagJellum funnet tekniske løsninger
ring og selge lokalt til privatkunder som kan bli interessante å følge
med aktuelle ovner for pellets.
i tida framover.
- Fuktinnhold og
varme gjør at ligninet
i treet blir flytende og
lett å forme. Det blir
hard og fast pellets, sier
han, etter de prøvene
han så langt har gjort
med maskinen for å
fyre sin egen pelletsovn. For den pelletsmatrisen som er brukt
i maskinen, er kapasiteten oppgitt til mellom 500 og 700 kilo pr
time.
Så sammen med den FAST: Flis blir presset til hard og glatt pellets
patenterte flismaskinen
i maskinen.

Kjører egne sliperuter

Pellets – et ess i ermet

TRAKTORDRIFT: Pelletsmaskinen er
bygd for vanlige traktorstørrelser og
drives over kraftuttaket.
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FLISSTØRRELSE: Jevn flis gir gode forhold i fjøs og stall. Mange husdyreiere ønsker
en god fliskvalitet både for dyras del og for eget arbeidsmiljø. Her ser en to litt
ulike størrelser, etter å ha vekslet mellom treslag og justert fart.

Forum for norske bygdesager

I tilfelle noen skulle ønske seg å
bruke flis til andre formål, har også
Ole Kristian Grønlund utviklet ei
pelletspresse. Den er også for montering på traktor og presser pellets
til fyring.
Ovner for dette har blitt noe

Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59
Sagtomta, 2337 Tangen

www.sag.no

www.teroteknisk.no
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Bunting av band

Sagbladet
Å bunte band riktig forhindrer
brudd ved transport til og fra
slipeverkstedet. Slipefirmaet
Stridsbergs lar oss få bruke
sin brosjyre som informasjon.

Sagbladet
NYTT I NORGE!

Tekst: Per Øyvind Berg/Stridsbergs
Foto: Stridsberg
FRAMGANGSMÅTE: Riktig teknikk
skåner skjøten på bandsagblad, og
hindrer brudd i transport og frakt.
Merk spesielt at skjøten er litt til
venstre for foten i foto 1, og hvordan
skjøten svinges opp til slutt i foto 6
og 7.

Tenker du bandsag?

Steg for steg

Skjøten er det svakeste punktet, og
med å ta noen hensyn kan bladet
få en bedre varighet.

8. Pilen markerer plassering av skjøten i den retteste delen av bunten.

Ny type bandsag i Norge,
meget hyggelig pris og topp kvalitet.
Kan sage stokker opp mot 1,5m i diameter!
For mer informasjon ta kontakt med

Fotoene viser framgangsmåten.
Det viktigste er at skjøten ligger
som på bildene, se spesielt på foto
1 og 8.
Antall band pr bunt anbefales
slik: For 180 mm bånd maks 2 pr.
bunt, for 150 mm maks 3 pr. bunt
og for 120 mm band maks 4 pr. bunt.

Viktig plastlist

2.

4.

6.

3.

5.

7.

Bruk plastlist rundt båndene, oppfordrer Stridsbergs, som tilbyr egne
påtrekkere for plastlister fra sine
servicebiler. Bunt sammen med hurtigsurring eller ståltråd, ikke bruk tape
eller tau og tråd som kan skjæres
av ved gnissing.

Mebor Norge AS
tlf. 995 46567 eller 952 27691
Saga kan sees på Løten Bygdesag AS

1. Pilen markerer hvor skjøten er.
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Sagbladet

Kroner klare for kaianlegg

Statens landbruksforvaltning
(SLF) har fordelt 25 millioner
kroner til 5 tømmerkaier.
Oppgradering av kaianleggene
skal være ferdig innen utgangen av 2014, og vil bli
viktig for å bedre tømmertransporten langs kysten.
- Oppgradering og nybygging av
kaianlegg og annen infrastruktur
har stor betydning for skognæringen
i den vanskelige situasjonen de nå
er i, sier adm.dir. Jørn Rolfsen i SLF.
Det er enorme verdier i skogen
langs kysten og store volum skal ut
de kommende årene. Skognæringen
sikres tilgang til markedene både
i Norge og andre deler av verden.
Norsk skogindustri som f.eks Granvin
og Skogn, er avhengig av tilgang
på tømmer fra båt.
- Tømmeret kan fraktes betydelig
billigere og mer miljøvennlig via
sjøveien. Derfor er denne infrastruktursatsingen så viktig for næringen, fortsetter Rolfsen.

Snarlig oppgradering

De fem kaianleggene som får tilskudd var godt utredet på forhånd,
og kan realiseres innenfor tidsfristen
som er satt. Det forutsettes at det
inngås avtaler om bruk av kaiterminalene med utøvere i skognæringen og eventuelt andre interessenter.
Det har vært viktig at næringsinteressenter utenom skogbruket
deltar i prosjektene, og er interessert
i fremtidig bruk av kaianlegget.
Anslått tilskuddsbehov i forhold
til det tømmervolumet kaien skal
betjene er vurdert, og det har vært
viktig at utbyggingen kan ferdigstilles innen høsten 2014. Beliggenhet er også tatt med i betraktning,
og her er søknadene vurdert opp
mot SINTEFs rapport fra 2011 (Transport av skogsvirke i kyststrøk).

Tilskudd til kaianlegg (tabell)

• Mosjøen – Nordland;
Tilskudd inntil 6.000.000 kr.
• Sogndal/Kaupanger – Sogn og
Fjordane; Tilskudd inntil 7.975.000 kr.
• Skodje, Hojem – Møre og Romsdal;
Tilskudd inntil 2.880.000 kr.

• Mandal – Vest-Agder;
Tilskudd inntil 350.000 kr.
• Lindås/Bergen – Hordaland;
Tilskudd inntil 7.195.000 kr.

Korte fakta om
tømmertransport på sjø

• Færre tømmerbiler på veien: Hver
tømmerbåt som laster ca 5000 m3
tømmer, tilsvarer volumet på ca
170 tømmerbiler. Kom disse tømmerbilene inn til kaien samtidig ville
det gitt en kø på over 3 km.
• Sjøveien er ofte kortest: Hvis en
kai eksempelvis reduserer den
gjennomsnittlige transporten på
vei med 30 km, vil hver fullastede
båt bidra til å redusere veitransportene med ca 5000 km.
• Reduserte klimagassutslipp: Med
forutsetningen over reduseres
dieselforbruket for veitransport
med ca 30.000 liter, som tilsvarer
80.000 kg CO2 i reduserte klimagassutslipp.

Bransjenytt
Startbank – et register
for godt omdømme
Seriøsitet og omdømme er blant
byggenæringens største utfordringer.
Startbank er en informasjonsdatabase som er etablert for å gjøre det
lettere å velge seriøse bedrifter.
Registrering er frivillig og åpen for
alle seriøse bedrifter. Startbank samler
offentlig informasjon knyttet til lovpålagte krav og ansvarsrett. I tillegg
gir det informasjon om bedriftens
økonomiske situasjon. Opplysningene
oppdateres fortløpende og kan derfor brukes til leverandørovervåking.
Flere store byggherrer og entreprenører stiller krav om startbankmedlemsskap. Byggenæringens
landsforening står bak basen.
Kilde: www.startbank.no.

Kilde: Kystskogbruket/Statens
Landbruksforvaltning.

Geir Foss er ansatt som maskinoperatør. Han har 12 års erfaring
med spesialsliping av verktøy til
sagbruk og høvleri, og vil bli et bra
tilskudd til verkstedteamet på Stange,
melder Stridsbergs Norge i en pressemelding.

Kilde: Byggmesteren.

Nye kurs for energiråd
Private huseiere vil stadig trenge
gode energiråd om boligen sin, og
det kan byggmestre hjelpe dem med,
mener Enova. Sammen med Lavenergiprogrammet starter Enova
en kursserie i energirådgivning som
er ment for byggmestre og håndverkere. Beståtte kurs fører til at en
kan bli med i Enovas nye nettbaserte
“register over godkjente energirådgivere for boliger”.
Kursene gjennomgår hvilke tiltak som er mest effektive, energimerking, fukt, vindtetting, ventilasjon og Enovas støtteordninger.
De første kursene arrangeres allerede i mai i år i Trondheim 14., Drammen 15. og Larvik 21. mai. Til høsten
holdes tilsvarende kurs i sju andre
byer.
Kilde: Byggmesteren.

Godt start på
byggeaktiviteten
GRUNNLAG: Registreringen i Startbank
var en av forutsetningene som ble stilt
ved byggingen av nytt rådhus og kulturbygg i Åmli. Se reportasje side 12.

Nyansettelser
i Stridsbergs
Stridsbergs Norge og Kvarnstrands
Verktøy styrker staben med to nyansettelser for å kunne tilfredsstille
sine kunder på en bedre måte. Tommy
Aurbekkholen er ansatt som teknisk
selger. Han har 15 års erfaring fra
sagbruk og høvleriproduksjon, og
er utdannet og har arbeidet som
både høvel- og sagmester på Fossum
og Kirkenærbruket. Han har også
5 års erfaring med teknisk salg til
bransjen.
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måned som er registrert siden
månedsstatistikken ble startet i 1993.
Oslo og Akershus har gitt dobbelt
så mange tillatelser som i fjor ved
samme tid. Men for yrkesbygg er
det en fortsatt nedgang.

Kjøpte sag nummer tre
Lars Trygve Sæle, eier av Sæle sag i
Balestrand og Sunnfjord sag, begge
i Sogn og Fjordane, gikk like før
påske inn og overtok Land sag i
Oppland. Land sag gikk konkurs
tidlig i mars.
- Eg vart spurd om å medverka.
Me har heile vegen hatt eit veldig
bra forhold, seier han til Sogn Avis.
Sagbruket i Balestrand var kunde
på Land sag i omlag 15 år.
I følge Oppland Arbeiderblad
har Lars Trygve Sæle med seg om
lag 60 andre aksjonærer, og er styreleder i det nye selskapet. I en overgangsfase vil han være daglig leder,
og arbeider for å etablere Land Sag
og Høvleri, og få i gang drift i løpet
av våren.
Alle de ansatte er fristilt og oppfordres til å søke jobber i det nye
selskapet, men det er høyst usikkert
hvor mange av de 28 ansatte det
vil være plass til i framtiden, skriver
Oppland Arbeiderblad.

Boligbyggerne fikk tillatelser til
sette i gang med nesten 5.800 nye
boliger i januar og februar. Dermed
er boligbyggingen godt i gang til
33.000 enheter i år, 3.000 flere enn
i fjor, anslår Prognosesenteret.
Foreløpige tall
fra Statistisk sentralbyrå viser at
kommunene ga
35 prosent flere
tillatelser til byggestart i januar og
februar sammenlignet med samme
måneder i fjor. For
februar ble det
en økning på 58
prosent fra samme
måned i fjor, og
det høyeste for
antall for februar-

www.sag.no
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Kutterspon
God vinter for hogst
- Fra sør til nord har forholdene for
hogst har vært bedre enn på mange
år, sier en av Södras områdesjefer.
Kulde som holdt seg mye lenger enn
vanlig har utsatt teleløsningen
vesentlig.
I Mellanskogs område er de gode
forholdene snart slutt, melder nettstedet www.atl.se andre uke i april.
Mellanskog har hatt gode leveranser
av tømmer gjennom vinteren. Utfordringen kommer til høsten, særlig for distriktene som ble rammet
av Dagmars stormfellinger julen 2011.
Mye skog hogges som et ledd i å
rydde opp etter stormen, og skogeierne oppfordres til å ikke vente
på mulige prisøkninger på tømmer.
Å spare skadde bestand er dårlig
økonomi uansett, og en frykter angrep av granbarkbiller.

Kraftig vekst i import
av ferdighus
Siden 1990 og fram til 2012 har
importen av elementer til ferdighus
og hytter steget med 785%. Prefabrikerte bolighus og hytter står for
den største delen av elementene.
I 2012 utgjorde disse to gruppene
nesten 1,8 milliarder av totalt 2,5
milliarder kroner, skriver Norsk Trevare i sin rapport Trender 2013.
Kilder: www.trevare.no/aktuelt.

Hytter – ny veileder
til verdiskaping
”Økt verdiskaping av skogbrukseiendommer fra hytte- og fritidsbebyggelse” er et prosjekt som Norsk
Turistutvikling AS har gjennomført

med støtte fra Skogbrukets Verdiskapningsfond og fylkesmennene
i Oppland og Buskerud. Arbeidet
har resultert i en veileder som ble
presentert første gang i februar.
Buskerud er landets nest største
hyttefylke med ca. 44 000 fritidsboliger i 2012. Etterspørselen etter
hytte i fjellet i Buskerud er tre ganger
høyere enn for resten av innlandet.
I perioden 2000-2012 ble det bygd
6500 nye fritidsboliger i Buskerud
(15 prosent økning). Dette har gitt
en betydelig økonomisk verdiskaping
i hyttekommunene. Verdier pr. bebygd tomt er på 2,5 - 4,0 millioner
kroner i utbyggingsfasen.
Deretter kommer mulige inntekter fra lokal tjenesteyting, lokal
mat og opplevelser som blant annet
jakt og fiske.
Kilde: Regjeringen.no / Fylkesnytt
fra Buskerud 1/2013.

Veier og planer
ga aktivitet
Skogbruksaktiviteten har økt på
eiendommer som har investert i
nye skogbruksplaner, oppgradert
eller har bygd nye skogsbilveier i
Vestfold.
Stokke og Sandefjord kommuner
gjennomførte områdetaksering i
2010 hvor alle skogeiere med eiendommer over 100 daa fikk tilbud om
å kjøpe ny driftsplan for skogeiendommen sin.
Avvirkningsstatistikken i 2011
og 2012 for disse kommunene, med
gjennomgående små skogeiendommer, viser en svært høy aktivitet.
I løpet av de siste to årene er det
avvirket ca. 50.000 m3 i Stokke og

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – sagblad 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: ove.odegard@c2i.net
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i underkant av 40.000 m3 i Sandefjord
kommune. Mye av denne høye aktiviteten må tilskrives at skogeierne
har fått ny og god oversikt over
ressursene i skogen.
Kilde: www.regjeringen.no.

Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no
Tlf: 23 35 64 00

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

Ulikt i kommunal
klimatilpasning
I vannetatene i norske kommuner
er klimakunnskapen overaskende
stor. Men det står dårligere til i
planetatene. Det er konklusjonen
etter at forskere har undersøkt fem
kommuner i Oslo-regionen.
- Klimakunnskapen var mye bedre
enn forskerne regnet med! forteller
prosjektleder Geir Inge Orderud ved
NIBR. Intervjuene viste ansatte i
vann- og avløpssektoren som vet
mye om klimautfordringene, og
som ønsker å komme i forkant av
klimautviklingen.
Økte nedbørsmengder gjør at
et viktig virkemiddel for klimautfordringene er å «bremse» vann
i magasiner eller i porøs grunn.
Dette er grep som må tas sammen
plansektoren. Her fant forskerne
en kommunal sektor som er kommet
kortere enn vannsektoren i kunnskap og klimatilpasning.

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00 Fax: 62 58 25 59
Mob.: 911 83 655
www.teroteknisk.no

TeroTeknisk Service as

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

Kilde: www.forskning.no/artikler/

Arktisk landbruk –
nytt program
I jordbruksoppgjøret 2012 ble det
avsatt 3 millioner kroner årlig i tre
år til satsingen på arktisk landbruk,
noe Fylkesmennene i Nordland,
Troms og Finnmark fikk tilsagn om
før årsskiftet. midlene. Satsingen
skal bygge opp under prosesser som
allerede er satt i gang regionalt.
Her ser en muligheter for arktisk
landbruk, ikke bare for landbruksog matproduksjon, men også for
utvikling av andre varer og tjenester
innen for eksempel mat- og reiselivsområdet. Målet skal være å få
fram konkrete resultater i form av
økt verdiskaping og næringsaktivitet knyttet til arktisk landbruk
i landsdelen. Se mer på de tre
fylkenes hjemmesider.

Forum for norske bygdesager

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

www.sag.no
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Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
6763 Hornindal

Forum for norske bygdesager

