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halv kontigent, dvs. kr 975.
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Geir Håvar Ingdal,
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Forsidebilde: Andreas Lomdal 
hadde funnet fram til gaver med 
både smak, særpreg, historie 
og kvalitet til de som tok i mot 
bygdesagforeningens deltakere 
på fagtur i Tyskland og Østerrike. 
(Foto: Per Øyvind Berg).

Vi nærmar oss jul igjen med storm-
skritt og oppsummering av året 
i form av skriving av årsmelding, 
innrapportering av prosjekt og 
kursmidlar samt organisering av 
årsmøte. Tida går veldig fort og 
åra rasar avgarde. Det er eit tegn 
på aktivitet og trivsel. Sikker på at 
mange rundt på sagbenkane også 
føler det på same måte. Mange 
av våre medlemmar uttrykker at 
trivsel og gleda ved å produsere 
dei flottaste produkt direkte frå 
naturen er den sterkaste motiva-
sjonsfaktoren til å drive sagbruk 
eller anna treverksemd. Det er 
ikkje til å legge skjul på at for kvart 
år som går blir kvar og ein av oss 
eit år eldre, sjølv om det ikkje 
føles slik. 
 Gjennom dette året har ein 
del medlemmar meldt seg ut av 

foreininga, eller sagt opp abon-
nementet sitt på medlemsbladet, 
fordi dei på grunn av alder har 
avslutta produksjonen på saga. 
Rekrutteringa til bygdesagene er 
ikkje god nok, og dette blir eit 
viktig arbeidsområde i åra som 
kjem. Korleis kan vi gjere næringa 
vår attraktiv nok til at ungdom 
ønskjer denne type arbeid i fram-
tida? Tre er eit populært materiale 
både blant arkitektar, designerar 
og interiørekspertar. Men min 
påstand er at vi ikkje er gode nok 
til å utvikle nye produkt og til å få 
dei ut i marknaden. Som leiaren 
skriv, er det ein klar bodskap også 
frå Innovasjon Norge at bedriftene 
må sjølve ta tak i utviklingspros-
essane ved bedrifta,  og gjerne få 
rådgjeving og økonomisk støtte 
til gode prosjekt. Så er det slik at 

både styret i foreininga og vi som 
er ansatt har veldig lyst å hjelpe 
våre medlemmar så godt som råd 
og tilrettelegge både for nye pro-
sjekt og produkt, men ideane må 
de sjølve stå for!! 
 Det er slik med oss alle at vi 
går oss fast i rutinar og arbeids-
metodar. Årsskifte er ofte ei tid 
då ein er har tankar og fortsett 
om korleis det nye året skal bli. Eg 
utfordrar alle til å bruke ein time 
av juleferien til å tenkje på korleis 
du vil bedrifta di skal sjå ut om 10 
år. 

Ha ei retteleg triveleg jul og 
velkomne til årsmøte i februar!

Inger-Marie

Gode sagvenner!
Nå er det snart jul. For flere av oss 
i bygdesagforeningen kjennes det 
som vi nettopp har kommet hjem 
fra Tyskland og Østerrike og en 
kjempeflott fagtur. Der besøkte vi 
blant annet småsagbruk og små-
industri knyttet til primærjord-
bruket. Det som slo meg var at 
verden ikke er stor. De vi besøkte 
holdt på med det samme som oss, 
og de fleste hadde sitt utspring i 
gårdsbruk som etter hvert ga for 
lite av seg. De vi møtte var initia-
tivrike personer som ønsket bedre 
økonomi i tillegg til å realisere nye 
ideer. Det er vel i stor grad det vi 
og holder på med.
 I etterkant av denne turen har 
jeg og Inger Marie hatt møte med 
Innovasjon Norge, hvor vi diskuterte 
fremtidig samarbeid. Norsk Bygde-
sagforening blir sett på som et 
redskap for Innovasjon Norge for 
å øke bruken av tre i Norge. I den 
forbindelse etterlyser de mer initiativ 
fra enkelt medlemmene. Kjære 

medlem, kjenn din besøkelsestid. 
Går du svanger med en ide, ta kon-
takt med Innovasjon Norge, gjerne 
via en tredriver. Har du behov for 
start hjelp, ta kontakt med Inger 
Marie, Per Øyvind eller meg for 
den saks skyld.
 Vi har tidligere prata om kvalitets-
sikring av produktene vi produ-
serer på bygdesagene. Vi må bare 
erkjenne at vi lever i en kontroll-
erende verden, og at vi etter hvert 
må dokumentere det meste vi gjør 
i produksjonen, for å få levere til 
større prosjekt. På Sæteråsen har 
vi så vidt starta med dette. Vi velger 
å ta tak i det matnyttige, noe som 
vi antar kan gi mersalg. Kundene 
liker at produktene har en historie. 
Derfor starter vi med opprinnelsen 
til tømmeret. Vi har nettopp levert 
plank til en kai, hvor kravet var 
seinvokst gran. Her forteller vi at: 
• Tømmeret kommer fra gården 
   Elvebakk, g.nr. 96 br. nr 2, i Rana.
• Gran hkl. V, alder 150 år.

• Voksested: Ei li vendt delvis mot 
   nord, som gir langt slankt 
   tømmer av meget høy kvalitet!

Et skriv med opplysningene legger 
vi ved fakturaen, pluss litt om hvilket 
utstyr materialene er produsert 
på. Måten den er klassifisert på. 
 Når før jul kommer Sagbladet 
med program og invitasjon til 
neste årsmøte. Det er årvisst. I år 
skal vi behandle strategisk plan for 
de neste 5 år. Styret legger frem 
forslag som kommer pr e-post eller 
i posten for de som ikke bruker 
data.
 Vi sparer den til etter jul, slik 
at dere har noe å kose dere med 
på nyåret. Styret ønsker nemlig at 
dere skal mene noe når vi møtes 
i februar.

God jul til dere alle! 

Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt

Vellykket kurs i Finnmark
7. og 8. november arrangerte 
Finnmark treforum kurs i sortering 
av konstruksjonsvirke. 10 deltakere 
fra Pasvik i øst til Alta i vest, er nå 
kvalifisert til å styrkesortere trelast. 
Leif Grøndahl fra Norsk Bygdesag-
forening var instruktør.     
 Formålet var å gjøre sagbruks-
aktører i Finnmark i stand til å kval-
itetsbedømme trelast slik at de kan 
stemple plankene i riktig klasse. 
Kurset ble holdt i samarbeid med 
Norsk bygdesagforening, og del-
takerne lærte seg kvalitetskriteriene 
for trelast etter de Nordiske reglene 
for visuell styrkesortering av trelast, 
NS - INSTA 142.
 Sagbrukene i Finnmark er få, 
og det sages lite på de enkelte sag-
brukene, men flere av deltakerne 

har planer om å 
øke sagproduk-
sjonen. Finnmark 
treforum ønsker 
derfor å bidra til 
mer kunnskap om 
sagløsninger, høv-
ling, tørking og 
generelt om logi-
stikk på saga. Bygde-
sagforeningen er 
forespurt om et 
turopplegg for dette. 
Aktuelt tidspunkt 
er anslått til siste 
halvdel av februar 
2013. Turen tenkes 

lagt til sagbruk og trebedrifter i 
Hedmark og Oppland. Finnmark 
Treforum vil informere sine med-
lemmer nærmere om dette. 

Årsmøte
Årsmøtet 2013 blir holdt i Namsos 
andre helg i februar, 8. til 10.feb-
ruar. Det blir en anledning til å 
kombinere faglig inntrykk og opp-
dateringer gjennom foredrag og 
besøk. Avvikling av årsmøte gir 
mulighet til å påvirke organisasjo-
nen for framtida. Se program og 
saksliste for årsmøtet annet sted 
i bladet. 
 For mange kan det være aktuelt 
å bestille flybilletter så snart som 
mulig for å få en rimelig pris. Vi 
anbefaler flest mulig om å utnytte 
mulighetene med å bestille tidlig!

100 % kjerneved - ei merkevare
Tredrivar i Rogaland, Olav Mellem-
stand har kome med initiativ over-
for Norsk Bygdesagforening om eit 
forprosjekt der ein ser på kjerneved 
av furu som ei eiga merkevare. 
Foreininga har stilt seg positive til 
å delta i prosjektet saman med Norsk 
Treteknisk Institutt, Arkitektfirmaet 
Helen og Hard A/S, Riska Sagbruk 
og Synesvarden A/S. 
 Formålet er å få fleire av bygde-
sagene inn på prosjektmarknaden 
for å vere ein del av framtidas bygge-
bransje. Dersom ein skal kome inn 
der, må det gjerast eit forarbeid 
i forhold til omdømme, produkt-
dokumentasjon og samarbeid/org-
anisering. Hovudmålet i prosjektet 
er å byggje ei truverdig merkevare 
rundt virke av 100% kjerneved frå 
furu. Ein skal opplyse om muligheter/
begrensingar, styrkar/svakheiter, 
synleggjere tilgjengelegheit og 
sertifisere tilbydarane som ein del 
av kvalitetskontrollen. 
 Prosjektet vil kunne vidareførast 
til alle fylker når dokumentasjonen 
og sertifiseringsordninga er på plass. 
Då blir det spennande å sjå om søk-
naden blir positivt handsama.

Et skritt videre på nettet
Ottar Ellingsen og Vesetrud sag 
på Tyristrand i Buskerud har gått 
et skritt videre på sin hjemmeside. 
Under linker på sida kan kunden 
nå klikke seg inn på to aktuelle 
videoer, lagt ut på Yotube. Den 
ene viser hvordan saga drives og 
hva som kan skaffe av produkter 
til boligbygging, dører, båt eller 
utemøbler. Den andre videoen 
viser samarbeidet med høvleriet 
3tek, og hvordan en kopi av gam-
melt listverk skaffes fram. Her tas 
fram flere forhold av betydning 
for kunden, som at Riksantikvarens 
setter krav til nøyaktighet, valg av 
treslag og riktig posting av stål. 
For Sagbladets lesere vil en kikk 
på hjemmesida bli både et lite sag-
besøk på nettet og en inspirasjon 
til egne nettsider og framskritt. 

Sagbladet Program årsmøte 2013

Informasjon om årsmøtehelga 8.-10. februar 2013
Stad: Namsos, Nord-Trøndelag.
Styret har i år valt å legge årsmøtet til Rica Rock Hotell i Namsos. Hotellet ligg i tilknytning til Rock city, 
som er et ressurssenter for profesjonell musikk og eit opplevingssenter for trønderrock.

Reise 
Noen avstander: Rica Rock City Hotel - Namsos flyplass 5 km / Grong stasjon 48 km / Trondheim lufthavn, 
Værnes 165 km. Kjøretid ca:2 t 30 min.

Aktuelle reisemåter
Fly: SAS Widerøe fra Gardermoen kl. 08.00 – Namsos kl. 10.17, pris fra kroner 1500. 
Retur søndag fra Namsos kl. 15.00 eller 18.00 fra kroner 1320.  
SAS Widerøe fra Trondheim, Værnes kl. 09.45 – Namsos kl. 10.17 pris fra 540. 
Returtid som for reise til Oslo, pris fra kroner 700.
Norwegian har aktuelle ruter mellom Gardermoen og Trondheim til ca kroner 500 en vei. Dette kan kombineres 
med buss til /fra Namsos, se Norway bussekspress Trønderekspressen med avgang kl. 08.00 fra Trondheim 
sentrum, Namsos kl. 11.45. pris ca 400 kroner en vei. 
Aktuelle nettsteder: Buss: www.nor-way.no Tog: www.nsb.no Fly: www.wideroe.no / www.norwegian.no. 
NB!Priseeksempler er pr. uke 49. 

Prisar
Vi reknar med at dei fleste kjem på fredag formiddag då vi i år startar fagdagen etter lunsj. For fullpensjon 
i enkeltrom (2 døgn), inkl. festmiddag, omvisning Rock City og buss vert prisen pr. person kr. 3.100,- Pris på til-
knytningsdøgn er kr. 995,- pr. person i enkeltrom. Pris på dagpakke er kr. 525 for dei som ikkje ønskjer overnatting. 

Program:
Vi gjer merksam på at det enno kan kome endringar i programmet

Fredag 8. februar
Kl. 12.00 Lunsj på Rica Rock Hotel.
Kl. 13.00 Velkomen.
Kl. 13.05 Produktdokumentasjon og merking av våre produkt, eit krav i prosjektmaknaden v/Treteknisk Institutt.
KL. 14.00 Presentasjon av prosjektet 100% Kjerne. 
Kl. 14.30 Inspirasjonstre, presentasjon  av eit sals- og marknadssamarbeid mellom sagbruk og høvleri 
   i Namdalen. Sjå www.inspirasjonstre.no.
Kl. 15.00 Skogprosjektet i Ytre Namdal og Bindal v/prosjektleiar Solbjørg Kjølstad.
Kl. 15.30 Kaffipause med vaffelservering.
Kl. 16.00 Presentasjon av utstyrsleverandørane og deira produkt. 
Kl. 18.00  Guida omvisning på Rock City. 
Kl. 19.30 Middag.

Laurdag 9. februar
Kl. 09.00 Kort informasjon om skog og trebruk i Namsos. Årsmøtet startar.
Kl. 10.30 Kaffipause.
Kl. 10.50  Årsmøtet fortset.
Kl. 12.00 Lunsj. 
Kl. 13.00 Prosjekt til nytte for bygdesagene i Nord-Trøndelag. 
Kl. 14.00 Avreise til Norsk Sagbruksmuseum, Spillum (10 min. i buss).
   Presentasjon av prosjekter og omvising på Norsk Skogbruksmuseum.
   Det blir også litt servering.
Kl. 17.00 Tilbake på hotellet.
   Prat med våre utstyrsleverandørar.
Kl. 19.00 Festmiddag. 

Søndag  Frukost og avreise.

REISEFØLGET: Snart etter at forrige Sagbladet gikk i posten, dro 25 deltakere 
på fagtur til Tyskland og Østerrike. Det var en vellykket tur på alle måter, og 
Sagbladet oppsummerer besøkene i dette og i seinere utgaver.

KLASSE: Visuell sortering der deltakerne fikk inngående 
kjennskap til kravene, og mye praktiske øvelser var noe 
av kursets innhold. (Foto: Helge Molvig).
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Sagbladet Sagbladet

og han har dette året hatt 8 bedrifts-
besøk. Vi har til dette arbeidet fått 
støtte frå Innovasjon Norge slik at 
dette har blitt eit billeg tilbod til 
våre medlemmar. Vi har fått signal 
om at denne ordninga til liks med 
kursstøtta vil bli avslutta i 2012. 
Totalt har vi hatt 50 bedriftsbesøk 
gjennom denne ordninga som har 
gått over 3 år. Medlemmane har 
brukt rådgjevingstenesta i samband 
med ombygging, investeringar, 
etableringar osv. Dei som har fått 
rådgjeving har hatt stort utbytte 
og fleire har gjort vesentlege for-
betringar i bedrifta i etterkant av 
rådgjevingsbesøket.

Medlemsbladet ”Sagbladet”
Det har også i 2012 blitt produsert 
6 utgåver av Sagbladet. Kvart blad 
har vore på 24 sider som tidlegare. 
Vi leiger inn tenester på lay-out og 
trykking hjå Forglemmegei Reklame-
byrå på Tynset. Dette samarbeidet 
fungerer framleis godt. Vår organi-
sasjonsmedarbeidar Per Øyvind Berg 
står for det meste av både skrivinga 
og annonsesalet til Sagbladet. Med-
lemsbladet er vår viktigaste kontakt 
ut mot medlemmane og vi får mange 
gode tilbakemeldingar på innhaldet 
i bladet frå lesarane.    
 Medlemsbladet er også eit godt 
produkt å ha i arbeidet med verving 
av nye medlemmar. 
 Annonsesalet er ei utfordring 
og vi veit enno ikkje det endelege 
økonomiske resultatet, men vi vil 
ikkje nå budsjettmålet og det blir 
stadig tyngre å selje annonser på 
papir. 

Nettsida
www.sag.no har no passert 220.000 
treff på sida. Det siste året har det 
vore om lag same antal besøk som 
tidlegare, ca. 185 treff pr. dag. Vi 
har som målsetjing å ha ei ny sak 
på sida kvar veke. Målet er ikkje 
heilt nådd enno, men det blir lagt 
ut mange fleire saker enn tidlegare. 
Det er Per Øyvind Berg som står for 
det meste av oppdateringane på 
sida. Nytt er at vi har fått ei ny fane 
på tømmersal. Denne er tenkt å 
vere for skogeigarar som har spesielle 
tømmerparti dei ønskjer å selje til 
bygdesagene. 

 Det er noko aktivitet på kjøp/
sal funksjonen men denne burde 
vere høgare. Vi bør legge meir res-
sursar på og gjere denne funksjonen 
kjent for aktuelle kundar i tida 
framover. 
Vi får elles gode tilbakemeldingar 
på nettsida slik ho er i dag både frå 
medlemmar og andre. 

Fagdag og Årsmøte på Vinstra
Den 10. og 11. februar 2012 arrang-
erte vi fagdag og årsmøte på Wadahl 
Høgfjellshotell i Vinstra. Deltakinga 
var på om lag 35 medlemmar. Dette 
var litt færre enn året før, då års-
møtet vart arrangert på Røros, men 
styret er nøgd med frammøtet som 
tilsvara om lag 10% av medlemstalet. 
Programmet for helga var samansett 
av ein fagdag med foredrag av 
eksterne foredragshaldarar, sat 
årsmøte og 3 ulike bedriftsbesøk. 
På grunn av sjukdom fekk vi dess-
verre fråfall frå 2 av føredrags-
haldarane få timar før dei skulle 
vere på plass,  men det vart lite 
problem av den grunn. Fleire av 
medlemmane tok utfordringa med 
å orientere om nytt frå sine bedrifter. 
Til alt overmål enda vi med forsein-
king i programmet!!
 Det har blitt ein tradisjon i for-
eininga å ha ein kombinasjon av 
teori/foredrag og bedriftsbesøk 
under årsmøtehelga. Dette året 
besøkte vi Rolstad Sag, Bakken Tre-
produkter  A/S og Tinde Hytter A/S. 

Tusen takk til desse bedriftene som 
ville ta imot oss på ein laurdag og 
gi oss nyttig informasjon. 

Studietur til Tyskland og 
Austerrike
I tidsrommet 24.-28. oktober arrang-
erte Norsk Bygdesagforening studie-
tur til Tyskland og Austerrike. Det 
deltok 25 personar på turen. Turprog-
rammet var variert med ulike bed-
riftsbesøk, fabrikkbesøk og sosialt 
samvær. Hovudmålsetjinga med 
turen var å få inspirasjon og gode 
idear til bedriftsutvikling i eigne 
bedrifter. Det var bedrifter som 
i storleik var samanliknbare med 
norske bygdesager. Spesialproduk-
sjon, bandsager, massivtreproduksjon
og sagbladsliping var hovudingredi-
ensane i bedriftsbesøka. Det er laga 
reportasje frå bedriftsbesøka i 
Sagbladet. 
 Det vart og tid til ein turistdag 
på laurdagen, då alle bedrifter var 
stengt for besøk. Då brukte vi tida 
i dei to byane Prien og Kitzbühl. 
Blant anna var nesten heile gruppa 
opp på toppen av den kjende utfor-
løypa. 
 Reiseleiarar og planleggarar til 
turen var Andreas Lomsdal, Tom 
Opåsen og Inger-Marie Svingeset. 
Studieturar er populære tiltak og 
medlemmane ønskjer seg slike til-
bod, men dette er ressurskrevjande 
tiltak i form av at det tek mykje tid 
til planlegging. Alltid meir enn ein 
trur på førehand. Denne gongen 
vart til slutt buss, fly og ei over-
natting bestilt gjennom byrå. Dei 
som var med på planlegginga var 
einige om at ved neste høve brukar 
byrå i større grad, då ein 

Organisasjonen
Styret har i 2012 vore samansett av: 
• Arild Kulseng-Hansen (leiar). 
• Geir Håvar Ingdal (nestleiar). 
• Arnold Øverås (styremedlem). 
• Harald Mo Birkenes (styremedlem). 
• Andreas Lomsdal (styremedlem).

Styret har halde 3 fysiske styremøter 
og 1 telefonmøte gjennom 2012.

Fylkeslag
(Det har ikkje vore endringar 
i tal på fylkeslag dette året). 

Formelt etablerte fylkeslag med 
leiarar:
• Oppland, Ole Johnny Kalstad/Per 
   Arne Jostad.
• Sogn og Fjordane, Rune Aabrekk.
• Buskerud, Svein Granheim.
• Østfold, Johan Skammelsrud.
• Sør-Trøndelag, Geir Håvar Ingdal.
• Nord-Trøndelag, Ottar Staberg.
• Rogaland, Svein Kjetil Rønnevik.
• Hedmark, Ivar Grøndahl.
• Møre og Romsdal, Herman Hervåg.
• Agder, Harald Mo Birkenes.

I tillegg har vi fylkeskontaktar 
i følgjande fylker: 
• Finnmark, Helge Molvig.
• Troms , Arild Kulseng-Hansen.
• Nordland, Trygve Brenna.
• *Helgeland, Bjørn Ove Kroken.
• Hordaland, Jostein Ljones.
• Telemark, Asbjørn Roheim.
• Akershus, Roar Sørgård.
• Vestfold, Runar Bekkeseth.

Det er variabel aktivitet i fylkeslaga, 
der den meste av kontakta med 
sentraladministrasjonen går gjenn-
om ulike aktivitetar som blir org-
anisert i fellesskap. Fylkesleiarane 
og fylkeskontaktane vert nytta 
gjennom aktuelle arrangement 
i fylket, for eksempel gjennom 
kursorganisering. Fylkeslaga er 
ikkje pålagt oppgåver, men blir 
oppmoda om å halde møter, kurs 
og ulike fagarrangement. 

Administrasjon
Det er i dag 1,5 stilling i administra-
sjonen vår. Inger-Marie Svingeset 
er tilsett som dagleg leiar i 100% 
stilling  som tidlegare og Per Øyvind 

Berg er tilsett i inntil 50% stilling 
som organisasjonsmedarbeidar. Per 
Øyvind har hovudarbeidsoppgåve 
med medlemsbladet og arbeid med 
nettsida. Han har og bidrege i pro-
sjektarbeid og i ulike saker som har 
kravd ekstra innsats gjennom året. 
Dagleg leiar har ansvar for drifta 
av foreininga og prosjektgjennom-
føringar, medlemsoppfølging, øko-
nomi, kursorganisering, samt red-
aktøransvar for medlemsbladet.

Medlemstal
Pr. dato har vi ein nedgang på med-
lemstalet på ca 40 stk. dette året. 
Dette er svært alvorleg for forein-
inga vår då det går ut over både 
aktivitet og økonomi. Der vi har 
fått oppgitt grunn til utmeldinga 
har vi notert oss det, og hovudårsaka 
er dessverre nedlegging av drifta 
ofte på grunn av alder. Dei siste 
åra har vi hatt ein svak auke i antal 
medlemmar så dette er første året 
med ein radikal nedgang. Verving 
av nye medlemmar skjer hovudsakleg 
gjennom arrangement i foreininga. 
Ei meir aktiv medlemsverving må 
til for å samle fleire av aktørane 
i næringa i vår foreining. Å halde 
antal medlemmar stabilt blir ei av 
hovudutfordringane i tida framover. 
Næringa vår skrik etter rekruttering!
Antal bladabonnement held seg 
forholdsvis stabilt, men her og er 
ein nedgang på 6 abonnement. Tal 
abonnement er pr. des. 2012 er 87 stk.   

Aktivitetar i foreininga
Styret er nøgd med aktiviteten i for-
eininga, men ser og mange opp-
gåver som kunne vore arbeidd meir 
med både for å betre organisasjonen 
og tilbodet ut til medlemmane. 
Styret arbeider kontinuerleg med 
å få på plass meir ressursar slik at 
endå fleire oppgåver kan løysast.  
Revisjon av vår strategiske plan er 
klar for godkjenning til årsmøtet 
i februar 2013 og denne skal vere 
vår rettesnor i høve nye satsingar 
og prioriteringar. 

Kursaktiviteten
Vår viktigaste aktivitet er kompe-
tanseheving. Vi har også i 2012 
gjennomført kurs, geografisk godt 
spreidd over landet, men dei nord-
legaste fylka har for tida den største 
aktiviteten. Ein grunn til dette er at 
den sørlege del av landet har vore 
arrangert mange kurs tidlegare, 
medan det ikkje har blitt arrangert 
kurs i dei nordlegaste fylka. Vi har 
no fleire aktive personar som gjer 
ein kjempejobb for å etablere fag-
miljø og byggje kompetanse i dei 3 
nordlegaste fylka. 
 På grunn av økonomisk støtte-
ordning får Innovasjon Norge har 
kursa vore svært rimelege for våre 
medlemmar. Dei signal vi no har 
fått frå Innovasjon Norge er at dei 
ikkje kjem til å vidareføre denne 
ordninga. Vi må difor vere forberedt 
på at både kurstilbodet vert redusert 
og at rådgjevingstenesta blir borte 
komande år. Alternativet er andre 
finansieringsmåtar som høgare 
kursavgift.
 Sjølv med nye typar kurs er det 
dei tradisjonelle kursa som enno 
dominerer. Det er framleis Leif 
Grøndahl som er kursleiar på dei 
fleste av våre tekniske kurs. Admini-
strasjonen merkar at det begynner 
å bli tungt å få nok deltakarar til 
dei tradisjonelle kursa. 

Rådgjevingsteneste
Vi har også i 2012 hatt tilbod om 
rådgjevingsteneste gjennom for-
eininga, der medlemmane kan be-
stille ein dag med rådgjeving til ein 
dagspris på kr. 1.000,- Det er Leif 
Grøndahl som har vore rådgjevar 

Årsmelding 2012

Leif Grønndahl har også i 2012 vært 
sentral i våre kurs, her på plass i 
Finnmark. (Foto: Helge Molvig).

Trivelig jubileumsmarkering på 
årsmøtet i Gudbrandsdalen.

Faglig besøk på saga til Erland Rolstad 
i Sør-Fron.
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Sagbladet

Forsida til dette Sagbladet 
viser ei ølhøne, noen dråper 
drikke med sterk norsk trad-
isjon og godt treverk. 
Sammenhengen i det hele 
er at ei ølhøne var bygdesag-
foreningens gave til de som 
tok i mot oss på fagtur 
i Tyskland og Østerrike. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Ølhøner er en samlebetegnelse på 
små, fugleliknende drikkekar for 
øl som ble brukt ved viktige hend-
elser og ritualer som bryllup og 
gravferd. Bruk av ølhøner holdt 
seg gjennom hele 1700-tallet og 
mye av 1800-tallet i en del distrikter. 
De var stort sett lagd av bjørke-
kåter, de aller største opptil en meter 
i diameter. Gavene fra Norsk Bygde-
sagforening på turen var snarere i 
klassen «flytere», 10 til 15cm store, 
som i sin tid lå og duppet som øsekar 
i store ølboller. 

Tradisjon og utbredelse
Ølhøner av tre er sjeldne gjenstander. 
Få er i privat eie, men Maihaugen, 
Norsk Folkemuseum og enkelte 
andre norske museum har noen i 
sine samlinger. Ingen er like, verken 
i farve, form, dekor eller hva slags 
fugl som har vært forbilde. 
 Tradisjonen for ølhøner er felles 
med Sverige, Finland og Russland. 
Trolig har russerne holdt lengst på 
tradisjonen, og blant annet var det 
mange russiske krigsfanger i Norge 
under annen verdenskrig som laget 
ølhøner. Forskere mener at denne 
typen fuglelike drikkekar ble brukt 
også ellers i Nord-Europa i riktig 
gammel tid, men at bruken i blant 
annet Norge har blitt igjen som en 
slags historisk bakevje. 

Trivelig for sløyd
Julehøytid kan være tid for øl og 
andre drikker, men de fleste finner 
glass mer praktisk. Å lage ølhøner 
til pynt, mer eller mindre etter gamle 
forbilder, har for noen blitt en hobby. 

Lind er et populært treslag til dette, 
som er lett å spikke og forme. 
 Bygdesagforeningens gaver var 
lagd av Harald Kolstad, og hans 
informasjonsskriv er kilde for det vi 
skriver her. 

Tradisjon for tre og fuglSagbladet

sparar mykje tid. Turprisen blir sann-
synlegvis litt høgare, men vil for 
foreininga vere lønsamt.

Sak om Eigedomsskatt for 
bygdesager
Eigedomsskatt har vore ei sak som 
foreininga har arbeidd med også 
tidlegare, men i haust har vi hatt 
ein ny runde. Etter at ei medlems-
bedrift gjekk til tingretten med ei 
sak der dei meinte dei hadde fått 
utrekna eigedomsskatten på feil 
grunnlag. Dessverre tapte vår med-
lemsbedrift saka i Tingretten. Dette 
er ein dom som vi nødig vil ha stå-
ande som eit eksempel då den bar 
preg av dårleg fagleg vurdering. 
Som eksempel er eit argument at 
sjølve saga ikkje kan vere eigna for 
sal, då den er skrudd fast i bygn-
ingen. Medlemsbedrifta har bestemt 
seg for å anke domen og Norsk 
Bygdesagforeining har valt å støtte 
med eit økonomisk bidrag på inntil 
kr. 50.000. Saka er så prinsipielt 
viktig at foreininga ønskjer saka 
anka til ein domstol der det blir 
større krav til fagleg vurdering. 
Både administrasjon og styre har 
arbeidd ein del med denne saka 
både på departementsnivå og for 
å få fleire organisasjonar til å eng-
asjere seg. 

Revisjon av strategisk Plan
Styret har i løpet av året utarbeidd 
eit endeleg forslag til Strategisk 
Plan for 2013-2018. 

Vi har valt å legge oss på same mal 
som tidlegare og prøvd å få til ein 
så oversiktleg og kortfatta plan som 
mogleg. Planen skal sendast ut til 
alle medlemmane i god tid før års-
møtet og handsamast av årsmøtet 
i 2013.

Biostigen
Norsk Bygdesagforening vart for 
2 år tilbake spurd om ei marknads-
undersøking i samband med Pro-
sjektet Biostigen som er eit samar-
beid mellom Fylkesmennene i Møre 
og Romsdal og Sogn og Fjordane. 
Undersøkinga gjekk ut på å kart-
legge alle biprodukt frå sagbruk og 
treforedling i dei to fylka. Arbeidet 
har dratt ut i tid, men i september 
fekk vi avslutta dette oppdraget 
og var på konferanse i Ørsta og la 
fram vårt resultat. 

Produkt for sal/medlemsfordelar
Norsk Bygdesagforening har ulike 
produkt for sal:
HMS-plan, Arbeidskle med logo, 
vistittkort, ulike faghefter og litter-
atur, trelastkalkulator. Desse prod.
ukta har eksistert i fleire år og salet 
er for tida dårleg. Grunnen er tru-
leg at dei medlemmane som er 
interessert allereie har kjøpt det 
dei ønskjer. 

Møter og konferansar
Leiar, Arild Kulseng-Hansen har 
presentert bygdesagene på møte 
i Nordreisa Skogeigarlag og besøkt 
Rogaland Massiv3 samt deltatt på 
2 møter med Innovasjon Norge.
Styremedlem Harald Mo Birkenes 
presenterte foreininga for ei gruppe 
svenske småsagbrukarar som var på 
besøk i Birkenes Kommune i for-
bindelse med et samarbeidsprosjekt 
innan bygdeutvikling mellom kom-
munen og Falkenberge kommune 
i Sverige. Han har også delteke på 
møte hos Fylkesmannen i Vest-Agder 
i forbindelse med å få etablert eit 
Skog- og trenæringsforum i Vest-
Agder. 
 Dagleg leiar er med i ulike fora: 
Styret i Sogn og Fjordane Skogsel-
skap, styret i Skognæringsforum 
i Sogn og Fjordane. Ho har også 
vore på møte om regional plan for 

verdiskaping hjå Sogn og Fjordane 
Fylkeskommune. Ho har og presen-
tert resultatet av kartlegginga av 
biprodukt i Møre og Romsdal og 
Sogn og Fjordane på konferanse 
i Ørsta. 

Økonomi 
Rekneskapen for 2012 vil ikkje vere 
klar før like før årsmøtet, så det 
endelege resultat vil ikkje bli offent-
leg før på årsmøtet. Rekneskapen 
vil bli trykt i Sagbladet nr. 1-2013.
Styret i Norsk Bygdesagforening er 
nøgd med økonomien gjennom 
2012. Kostnadsnivået er høgare i 
år med sysselsetting av 1,5 stilling 
gjennom heile året. Gjennom god 
drift dei siste åra har vi opparbeidd 
oss litt reservar, men med kutt i 
støtte til kurs og rådgjeving vil øko-
nomi verte ei utfordring framover.   

Samarbeidspartnarar
Vi vil takke alle som har bidrege til 
ei positiv utvikling av foreininga 
også i 2012. Spesielt vil vi takke alle 
våre annonsørar som gjer det muleg 
for oss å kunne produsere vårt pop-
ulære medlemsblad. Vidare har vi 
alle som bidreg til våre aktivitetar: 
Innovasjon Norge, Treteknisk Insti-
tutt, Skogselskapet, Fylkesmennenes 
Landbruksavdelingar, Skogbrand, 
Skogeigarforeiningane og Skogeier-
forbundet. 

Styret takkar alle i organisasjonen 
for samarbeidet dette året og ser 
fram til nye oppgåver i 2013.

Hornindal 09.12.2012.

Flere medlemmer er i gang med massiv-
treproduksjon, som også var et tema 
på fagturen til Tyskland og Østerrike.

De tradisjonelle fjellhyttene med laftet 
tømmer mister popularitet.

Årsmelding 2012

BygdeMart´n

SAG SELGES!
• 1997 mod Kara YS 2-sag 

• Digitalt stilleapparat
• Hydraulisk støttehjul for hon 

• Hydraulisk bakgutt/stokkvender
• Slipeapparat følger med 

• Egen motor på vifte og hydraulikk
• Reimhjul til el motor 

• Sidetransportør til bakhon 
• Saga står lagret under tak

Prisen er 190 000,- + mva

Kontakt Torbjørn Pedersen, 
Gryting Trelast, 

tlf.:  37 15 77 05 / 959 29 914

ALLE PRISER 
EKS. MVA. 
OG FRAKT
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Logosol Kantverk C210

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

PRIS 41.700,-

max kantingsbredde: 210 mm
max. emnetykkelse: 30 mm
matingshastighet: 10 m/min
vekt med stativ 240 kg

Et prisgunstig 
kantverk står øverst på 

ønskelisten til mange sagbrukseiere. 
NÅ FINNES DET! Med kantverk øker du din 
kapasitet vesentlig om du har en båndsag 

eller en sirkelsag. Still inn ønsket bredde og 
SEND IGJENNOM VIRKET!

WoodTech AS har en del brukt 
høvleriutstyr til salgs. Bl.a.

Pakkemaskin
Tverrtransportører
Reimtransportører
Pakkerullebaner

Rulleskinner
Endefresapparater

++

Kontakt Steinar på tlf.: 
33 16 55 76 / 404 06 521

eller Dag på tlf.: 
3316 55 74 / 404 06 520
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Medlemsbedriften Med glød for skog og tre

Skogbruket har sterk plass 
i gardsdrifta hos Arnold 
Øverås i Bardu i Troms. 
Hogstmaskin for tynning 
og egen sag er noe av det 
han har satset på ved siden 
av gardsdrift og melkeprod-
uksjon.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg 

Kombinasjonen med hogstmaskin 
og traktor med tømmerhenger 
gjør det mulig å gjøre rotkjøp på
tømmerpartier. Fra tynningsopp-
dragene går det meste til smelte-
verket i Fauske. 
 - I tillegg til hoveddelen, som 
er av små dimensjoner og masse-
virkekvalitet, blir det også noen 
partier med sagtømmer som jeg 
får kjøpe. Jeg kjøper også noen 
partier jeg får tilbud om på andre 
måter, mest fra private skogeiere, 
sier Arnold Øverås. Skogsdrifta 
utgjør 500 kubikkmeter med 
tynningsvirke. Sag og annen treut-
nyttelse har han skilt ut som eget 
aksjeselskap, Bardutre AS. I hans 
distrikt, Indre Troms og hjemkom-

munen Bardu, er Statskog ellers en 
viktig aktør i skog- og tømmer-
marked. Å få tak i sagtømmer er 
ingen selvfølge, men særlig nabo-
kommunen Målselv har mye bra 
furu, sier han. 

Opp med saga!
- Her på gården har det vært sag 
lenge, men i tida etter 1950 ble 
det sagd lite på den. I 1977 bygde 
jeg eget nytt saghus for ei brukt 
sag med stålbenk. Den valgte jeg 
å bytte i 2006 til ei brukt Laimetsag. 
Med elektrisk stillmaskin og en-
stokkmater går det greit å skjære 
aleine på den. Men på større partier 
prøver jeg å få med meg en mann 
ekstra, forteller han.  
 Saghuset bygde han selv. Limtre-
drageren i mønet lagde han selv 
av høvlet 2 toms plank som ble limt 
med to-komponent lim. Også tak-
stolene er lagd på stedet av egne 
materialer.
- Saga er bygd høyt over golvet? 
- Den gamle saga var trang, så jeg 
visste hvordan jeg ville ha den nye. 
Med å få sagbenken opp, kan en 
bruke fall for å unna materialer 
og hun, og det blir lettere å holde 
reint for flis. Ellers la jeg vekt på å 
ha plass nok til å kunne sortere ut 
villmarkskledning og annen last i 
egne pakker samtidig, sier han. 

Tomt for sag, materialer og ved
God tomt med rikelig lagringsplass 
har han i skogen like ved gården. 

EGENINNSATS: Saghuset er romslig, og har takstoler spikret av egne materialer. Ei 
Laimet sirkelsag er supplert med annet utstyr etter egen smak. 

Medlemsbedriften

Dalbunnen innover mot Altevatn 
der gården ligger, er stort sett flat
og har morenemasser med god bære-
evne. Som en del av skogsutnytt-
elsen driver han også ved produksjon 
på tomta. Saga kan greie tømmer 
opp til 8 meter lengde, men det er 
egentlig ikke mye over 6 meter som 
blir skjært på den. 
 På tømmer han kapper selv fra 
skogsdriftene, legger han mest mulig 
opp til 5 m lengde. Det forenkler 
strølegging og gir best resultat, 
mener han. Årlig skjærer han nå om 
lag 300 kubikkmeter, men lå på rundt 
500 for noen år siden. 

Priser i variasjon
Levert til sagtomt holdt prisen på 
sagtømmer av furu seg på ca 650 
kroner til og med sist vinter. Men 
det handler ofte om å tilpasse pris i 
forhold til kvaliteten på hvert parti, 
understreker Arnold Øverås. Skur-
produksjonen hans er nokså typisk 
for mange bygdesager:
 - Salg av skurlast til vanlig reisverk 
og kledning er det viktigste. Til kled-
ning skjærer jeg både villmarks-
kledning og bord som blir høvlet,
ofte med profil. Siden jeg hånd-
terer mye av tømmeret jeg bruker 
i hogstmaskinen, blir det en viss sor-
tering og god oversikt på hva tøm-

meret kan egne seg til allerede der. 
Litt gran har det også blitt skur av
i seinere år, fra plantefelt fra 1930-
tallet. Det var fint tømmer, småkvistet
og egnet til flere formål, sier Arnold
Øverås.

Aggregatdrift og høvler
Sitasjonen med valg av drivkraft er 
også typisk for mange bygdesager. 
Nettselskapenes priser for å bygge 
trafo og nødvendige linjer for 
elektrisk drift på saga var etter 
hans mening for høye. Løsningen 
ble kjøp av et stort aggregat fra 
et nedlagt fiskebruk. Det var lite 
brukt, og gir rikelig strøm til det 
som kreves på saga. 
 I eget lokale og verksted har 
han også bandsag til tørrkløyving 
og utstyr for høvling. 
 - Det er en listverkshøvel som 
tar inntil 150 mm bredde. En egen 
planhøvel har jeg også, begge er 
kjøpt brukt. For ekstra bredder som 
skal profileres samarbeider jeg med 
Ulf Larsen, (medlemsbedrift i Sag-
bladet nr 3) som har høvel for dette, 
forteller Arnold Øverås. 

Samarbeid om flishogger
Hos Arnold Øverås blir all hun fliset. 
Det er nok temmelig typisk at også 
dette er noe Arnold samarbeider 
med andre om, og har formalisert:
- Vi er ti gårdsbruk fra Bardu og til 
og med Senja som er med i ENMANNSDRIFT: Saga er utstyrt slik at Arnold Øverås stort sett skjærer aleine. 

STORFLIS: -Grov flis fra hun gir gode bærelag for husdyr på beite eller til talle i 
fjøs, sier Arnold Øverås. Sammen med andre er han medeier i en større flishogger 
i distriktet. 

FASADE: Et av næringsbyggene i kommunesenteret har to typer kledning levert 
fra Bardutre AS. 
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Medlemsbedriften

Midt-Troms gårdsflis. Sammen har 
vi en større flishogger for å hogge 
hun og annet virke til flis for talle 
og underlag for kjøttfe og sau. 
Bønder både med melkeproduksjon, 
sau og ammeku av kjøttfe er med. 
Nesten ingen av de som er med 
fliser mer enn til eget bruk i talle 
og på beite. Flisa gjør samlings-
plassene på beite mye reinere og 
hindrer store tråkkskader. Her på 
gården fliser vi all hun og noe 
tynningsvirke til dette, forklarer 
han. 

Aktiv i Bygdesagforeningen 
Snart 7 år i styret i Norsk Bygde-
sagforening er god innsats i samme 
verv og organisasjon. 
 - Det er skogen og treet jeg er 
mest interessert i, og der jeg bruker 
mest tid ved siden av fjøs og gards-
drift. I bygdesagforeningen har jeg 
hatt nytte av å delta på kurs i blant 
annet styrkesortering, høvling og 
grindverksbygg. Det har vært inter-
essant å delta i styrearbeidet, det 
har gitt gode kontakter, og mye 
kunnskap om treteknikk. 
 Foreningen har endret seg mye 
på denne tida. Blant annet har vi 
en helt annen økonomi enn de 
første åra. Jeg trur det kan være 
nyttig å få gjort oss mere kjent med 
for eksempel hjemmesida, sag.no, 
men det der er ikke mitt bord!, sier 
han. Neste årsmøte er Arnold Øverås 
på valg. Siden han er i ferd med 
å overdra gården, kan det bli enda 
mer tid for skog og utnyttelse av 
tømmer for hans del. 

Annonse www.sag.no

KAMPANJE- 
TILBUD 

 
 
 
 
 

 
DIODELASER 
 
Linjelaser 
inklusive festebrakett, 
til svært gunstig pris. 
 
kr. 4.950,- + mva. 
 
Vanlig stikk-kontakt 
for 230 Volt 
 
NB. Forlenget  
kampanje ut 2012  

Gode
og effektive

sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer

Kapsager

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes

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

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen

3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no

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

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

VI KAN VERKTØY OG SERVICE!

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

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.

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

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

«SAMMEN 
ER VI

SKARPEST»

25
år

1987 –2012

Mye lauv og mer av gran 
i Troms
Ferske tall viser at skogen dekker 
1/3 av fylket, og at den øker med 
nær 300 000 kubikkmeter hvert år. 
Det er mest lauvtrær: 
 - I Troms er ni av ti trær lauvtrær, 
det er mest av bjørk. Bare ett av 
ti er gran eller furu, og det er 
litt mer furu enn gran, forklarer 
Steinar Alm, rådgiver ved Skog og 
landskaps regionkontor i Tromsø. 
Nå begynner granplantingen å 
gi store utslag. Det har vært en 
seksdobling i tømmervolumet 
av gran i Troms fylke de siste 20 
årene. 
 - Det har også vært stor økning i 
mengden av lauvtrær. I dag er det 
om lag tre ganger så mye lauvtrær 
som i 1930. Men den årlige 
tilveksten har gått noe ned de 
siste årene. Det kan skyldes både 
aldersfordelingen og gjentatte 
angrep av bjørkemåler, sier Alm.
 I følge Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) er salgsavvirkningen i fylket 
på rundt 5 000 m3 per år, men 
hogst av lauvtrær til ved og kom-
mer i tillegg. Statistikk fra 2003 
viste at gjennomsnittlig inntekt 
fra skog i Troms var svært liten 
eller null på personlige eide skog-
eiendommer. 
 - Det er en nokså stor avsetning 
på lauvtre til ved. SSBs oversikter 
over innmålt virke viser at relativt 
lite av skogen i går til industri, men 
at mye av uttaket går til eget bruk. 
Om det er vilje til avvirkning, så 
er det mer kvantum tilgjengelig, 
påpeker han.
 Kilder: Rapporten ”Statistikk over 
skogforhold og skogressurser i 
Troms”, av Lars Sandved Dalen, 
www.skogoglandskap.no/nyheter/ 
juni 2012 Statisk Sentralbyrå: 
Gjennomsnittlege inntekter, gjeld 
og nettoformue for personlege 
skogeigarar med minst 25 dekar 
produktivt skogareal, etter fylke 
og storleiksklasse. Kroner. 2003.
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somheter. Elektrisk kraft til saga 
har en fast avtale på med en pris 
på ca 1,50 kroner pr. kWh. 

Wimmer bandsag 
Den viktigste saga hos Alouis Lugstein 
er ei Wimmer bandsag. Lederen 
av produsenten, Zenz Maschinenbau 
var selv til stede under bygdesagfor-
eningens besøk. Zenz er en gammel 
produsent av landbruksmaskiner 
og sager, og begynte for 150 år 
siden. Fram til etter andre verdens-
krig drev de produksjon av landbruks-
redskap. I nyere tid har de også 
vært underleverandør til tyske Serra. 
Zenz legger vekt på å kunne levere 
skreddersydde løsninger på sine 
sager. Bare fem Wimmer-sager skal 
være solgt til Norge, fikk vi opplyst.

Sjelden utgave 
-Den saga dere ser her, er minste 
utgave og ei av svært få sager vi 
har levert med dobbelt band. En 
slik løsning er noe vi fraråder for 
nybegynnere. Er det feil med blad-
ene, blir avvikene på trelasten fort 
det dobbelte av ei vanlig bandssag, 
sa Josef Zenz, leder og eier av firm-
aet i sjette generasjon.   
 Wimmer-navnet på sagene 
brukes etter overtakelse av et tid-
ligere firma der Bernhard Wimmer 

var hovedansvarlig for utviklingen 
av sagene gjennom 1990-årene. 
Fabrikken legger opp til skredder-
søm av sine sager, og leverer ikke 
minst til større industri. I tillegg til 
dobbeltsaga hadde bruket også ei 
Serra Bandsag.

Stor nytte av gardssagkunde
Nøyaktigheten og interessen for 
bladskjøtsel var tydelig til stede hos 
Alouis Lugstein, og det forklarte 
hvorfor ei sag med dobbeltblad var 
å finne akkurat her. Produsenten 
viste til stor nytte av å samarbeide 
med denne kunden. Et velutstyrt 
og ryddig slipeverksted var bygd 
inn i kjelleren på bolighuset. Her 
var en Shack slipemaskin i jevnlig 
bruk. 
 Etter overgang til band med 
stellittinnlegg og kjøp av våtslipe-
maskin har en kjørt 8 timers skift 
med bladene før ny sliping. På Serra-
saga, med mindre hjuldiameter, har 
en kjørt 4 timer. Under Bygdesag-
foreningens besøk var det på denne 
saga at det ble skjært eik. Tannavstand 
er stort sett 40 mm, men en går 
noen ganger ned til 25 mm på 
hardved. Enkelte ganger bruker en 
også blad med hardmetallinnlegg.  
 Belastningen på bladene øker 
selvsagt med kulde. Det var også 
Alouis Lugstein og hans ansatte 
kjent med, og ved minus 20 grader 
lar de saga stå. 

Sagbruk som del av gards-
drifta er vanlig i deler av 
både Østerrike og Tyskland. 
På Bygdesagforeningens tur 
i Bayern passerte vi mange 
ganger plankestabler, tømmer 
og saghus. Et av dem vi 
stoppet ved, var hos Alouis 
Lugstein, ikke langt fra 
Salzburg. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Gardssaga ble startet for 17 år siden. 
Da tok en lokal parkettprodusent 
kontakt med bonden, for å høre 
om han kunne skjære emner til 
deres produksjon. Saga har siden 
utviklet seg, og skjærer nå langt 
mer vanlig trelast til konstruksjon, 
kledning og andre formål. I dag 
har saga tre fast ansatte, som 
skjærer 4 000 til 4 500 m3 trelast 
pluss ca 2 000 m3 parkettemner. 
Omsetningen på saga er i dag vikt-
igere enn gardsdrifta, der en for-
uten noe hestehold dyrker gras til 
biogassproduksjon. 

Eik og gran
Parkettemnene var noe av det 
første vi møtte etter en kort intro-
duksjon av garden fra eieren Alouis 
Lugstein. 

 
 

Som alt annet skjæres dette med 
bandsag, en klar fordel for å ut-
nytte eiketømmeret best mulig 
med tynne sagsnitt. Ferdige bord 
i rå dimensjon var 10 mm. Deretter 
fulgte en nøyaktig strølegging til 
ferdige pakker for levering. Strø 
var i dette tilfelle smale skinner av 
lettmetall. Hensikten med dem er 
å hindre mugg og farveskader på 
treverket. 
 Noe feil som sprekker og større 
kvist var å se i dette virket. Videre 
sortering, kapping og tørking skjer 

etter alt å dømme hos kunden. 
Lugstein drev også en viss import 
av eik fra land som Ungarn og 
Ukraina. Et parti på ferdig tørket 
boks i 8 x 8 tom dimensjon la på 
vent til splitting. 
 -Bandsager er populære hos 
alle som driver med spesialskur av 
for eksempel eik. Det gir lite tap 
av virke, og er aktuelt for mange 
sageiere i regionen, sa Alouis 
Lugstein. Hans sagbruk tar hånd 
om eik, gran, lerk og ask. Også bøk 
er vanlig treslag i distriktet. 

Leieskur og priser
Interessen for leieskur er jevnt over 
bra, og det meste som sages av gran 
er slike oppdrag. – Det kan variere, 
fra noen få stokker opp til flere 
billass, sa Alouis Lugstein. Saga har 
ikke tørke. Trelast blir levert rå til-
bake til kunden, som etter det vi 
forstod selv hadde ansvar for styrke-
egenskapene. Timeprisen oppga 
han til 80 Euro pr time, altså ca 600 
kroner pr time med kurs 7,50. Noe 
kjøp av grantømmer hører også med 
i drifta. Tømmerpris på innkjøpt 
tømmer var oktober ca. 820 kr. for 
gran, furu og lerk levert til sagtomt. 
 For tømmeret betaler han en 
flat pris pr. kubikkmeter. For leng-
der over 8 m betales det noe mer 
enn for vanlig tømmer. 
 Hun blir fliset til forbrenning 
og varmeproduksjon av andre virk-

Sagbladet
Gardssag med konstruksjons-

 og parkettvirke Sagbladet

MEKANISERING: Etter at blokka er delt opp i plank eller bord, skyves trelasta 
over på rammeverk av stål som kan vippes opp. Hun dras vekk manuelt og over i 
ramme. Materialene blir så rullet til pakking på underlag. Derfra kan den kjøres 
ut med truck. Sag og annet utstyr er for det meste overbygd. Fast dekke gjør at 
flytting av pakker og hun går greit med vanlig truck. 

GJENNOMTENKT: Bare strøene mot endene av pakka er av tre. Innover i pakka 
ligger det skinner av lettmetall, for å unngå mugg og misfarving. Emner av eik 
ble skjært i dimensjon 10 x 200 mm. 

DOBBELT: Bandsaga hos Alouis Lugstein har to band, og blir effektiv i bruk. Men 
stor nøyaktighet i alle former for bladskjøtsel er nødvendig, ellers kan dobbel fart 
bli dobbel feil.

TOLK: Tom Opåsen, til venstre var en ypperlig tolk for å utveksle faglige 
detaljer på stedene som ble besøkt. Joseph Zenz understreket betydningen som 
produsenten har fra Alouis Lugstein og hans sagbruk for å prøve ut og forbedre 
detaljer på sagene.  
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Solgt hus til Norge
Noen hus er blant annet levert til 
Rena Leir, en del av Forsvarsbyggs 
anlegg som på mange måter har 
stått for fornyet bruk av tremater-
iale i bygninger. 
 Produksjonen ved Holzbau Koch 
har noen likheter til den produk-
sjonen Moelven hadde i Norge. 
I begge tilfeller brukes krysslagte 
bord, men Moelvens sammenføy-
ning var med lim. For Holzbaus del 
var lim noe en brukte bare i bærende 
elementer som gulv og tak for å 
møte brannkrav. Lim var uønsket 
på grunn av miljøhensyn. Bruk av 
mindreverdige materialer inne i 
elementene og god utnyttelse av 
råstoffet er felles for de to prod-
uksjonene. Hos Holzbau Koch hadde 
mye av trelasten stor kvist, kvisthull, 
lagringsråte og andre feil i noen ut-
strekning. 
 En vesentlig forskjell mellom den 
tidligere norske produksjonen som 
Moeleven stod for og den tyske 
bedriften er vektlegging av store 
bygg for Moelevens del, og en prod-
uksjon lagt opp for eneboliger hos 
Holzbau Koch.

SagbladetSagbladet

Holzbau Koch GmbH i Ainring 
er en forholdsvis liten bedrift 
som har satset på boliger av 
massivtre. Markedet for slike 
hus øker. Resultatene ser ut 
til å være bra, med 54 solgte 
boliger sist år. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Klimafordelen med å bygge i tre 
kontra andre materialer, innemiljøet, 
kort byggetid og sparte kostnader 
til rørlegger og elektroarbeid er 
noe av det Holzbau Koch bruker 
for å markedsføre seg. Miljø- og 
klimaaspektet er tydelig mer vekt-
lagt av kunder i Tyskland og Østerrike 
enn hva vi ser i Norge. Også EUs 
klimaforskrifter gir økt press på 
slike løsninger. Holzbau Koch med 
om lag 20 ansatte har tydeligvis 
truffet denne trenden godt. De bas-
erer seg på et patetentert system 
med maskiner fra Hundegger, som 
kalles Massiv-Holz-Mauer, (MHM), 
som kan oversettes til massiv tremur.   
 -Vi må ha produksjon og salg av 
20 bolighus årlig for å dekke inn 
det som er investert i bedriften. 
I fjor solgte vi 54 hus. Av dem har 
vi kjøpt tomt og stått for grunn-
arbeid og mur til 25 av dem, fortalte 
ledelsen ved bedriften. Invester-
ingene bedriften har gjort er noe 
over 5 millioner kroner. 

Freser seg isolasjon
Bord som blir kjøpt inn er hovedsak 
gran, men også litt furu. Til elemen-
ter blir alle bord frest med små spor 
på den ene siden. Rillene er på 3-4 
mm bredde og dybde, og øker 
luftvolumet i elementene, Dette 
øker isolasjonsevnen vesentlig. 
Minste tykkelse som er godkjent 
for bolighus er 29 cm. Fordi massiv-
treet også lagrer temperatur godt, 
holder en slik vegg av massivtre fire 
ganger så godt på temperaturen 
som vanlige boliger med tre i reis-
verk og mineralull. Men i noen til-
feller blir også veggene av massiv-
tre tilleggsisolert med mineralull.   
 I Tyskland er murhus vanligste 
byggemåte for bolighus. Enebo-
liger, enten det er av mur eller tre, 

er uansett såpass dyrt at det ikke 
den vanligste løsningen for folk 
flest. Hus av massivtre kommer pris-
messig ut omtrent som murhus i 
samme størrelser. 1000 Euro er van-
lig pris pr kvadrameter på boliger. 
Med en kurs på 7,50 tilsvarer det 
altså 7 500 kroner pr. kvadratmeter. 
Dette inkluderer grunnmur og 
fundamentering.  

Rask produksjon 
Vanlig produksjonstid er 3 dagsverk 
inne for å lage elementene og 3 

dagsverk ute for å montere dem til 
et ferdig hus med tak. 
 -Dette er mye raskere enn å bygge 
murhus, noe kundene legger vekt 
på. Vi merker økt etterspørsel, men 
også konkurranse. To Holz 100-fab-
rikker i nærheten gir oss konkur-
ranse. Bygninger for barnehage er 
ett nytt marked for vår del. Miljø-
fordelen med å bygge i tre er viktig 
for mange kunder, både for å bo i, 
og for energibruken ved å oppføre 
nye hus, sa lederen ved Holzbau 
Koch. 

Vellykket satsing på massivtre

SPIKERMASKIN: Prekappete bord ble matet inn manuelt, mens maskinen legger 
bordene kryssvis og spikrer dem automatisk med lettmetallspiker til elementer. 
Elementer for golv og tak limes for å møte krav om brannsikring.

SNARVEI: Etter tegning freses det 
ut ferdige spor til å trekke elkabler 
og legge røropplegg for VVS i 
elementene. 

FORNØYDE: Torgeir Hjalte, Sæteråsen Sag og Høvleri AS og Joar Lund Jacobsen, 
Kolbjørnrud Sag, ser på materialene med freste spor. 

FINISH: En K2i-maskin fra Hundegger med CNC- og Autocadstyring lager ferdige 
stendere med freste tapper og høvlet overflate for interiørbruk. Her lages flere 
typer rekkverk og balustere helt ferdig som en del av husleveransen.  

Teroteknisk Service AS
Telefon 62 57 46 00
Telefaks 62 58 25 59

Sagtomta, 2337 Tangen www.teroteknisk.no

Kjører egne sliperuter
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Sagbladet
Plank for slusene 

i Telemark
I Telemarkskanalen har en 
de siste åra skiftet inn ny, 
grov plank i sluseportene. 
De eldste portene har tre-
verk fra kanalens opprinnelse 
i 1892. Ny plank av malmfuru 
blir levert av Roheim Sag og 
Trevirke AS i Bø i Telemark. 

Tekst og Foto: Per Øyvind Berg 

Etter at siste tur med kanalbåtene 
er kjørt i september, er det vinter-
sesong og tid for vedlikehold av 
Telemarkskanalen. Foruten store
mengder tilhogd stein til sluse-
kamrene, har anlegget en rekke 
detaljer av både treverk og stål som
 hele tida møter påkjenninger av 
vann, vær og daglig bruk. 
 -Kanalen hadde lenge egen sag 
for å skjære materialer til vedlike-
hold. Men i det seinere har en valgt 
å få tømmeret skjært hos Asbjørn 
Roheim i Bø, sier Birger Bergland. 
Med over 40 års ansettelse er han 
den av mest erfarne praktikeren 
blant kanalens ansatte. Deler av ut-
styret som brukes langs vannveien 
som i dag er populær for turister, 
er overtatt fra fløtningen i vass-

draget, forteller han. Helt til ned-
leggelsen av Norske Skog Union i 
Skien i 2005 var kanalen i bruk til 
fløting av tømmer.

Imponert over presisjon
-Vi ser at den kvaliteten og oppfølg-
inga som Roheim Sag og Trevirke AS 
står for gjør oss tjent med å få sagd 
tømmeret der. Etter at tømmeret er 
kantet ligger det til tørk omtrent et år, 
før det blir skjært inn til akkurat den 
dimensjon vi skal ha. Når flatene er så 
jevne og nøyaktige i vinkel som det de 
skjærer for oss, sparer det mye høv-
ling og tilpasning for vår del, sier dag-
lig leder for vedlikeholdet av sluse-
portene, Geir John Kåsa.  
 Kanalen står selv for tømmerkjøpet 
etter at riktige furustokker er plukket 
ut hos skogeierne Aall og Cappelen 
ved Ulefos. Roheim Sag og Trevirke AS 
står for noe av transporten. Hittil 
har saga bare unntaksvis levert litt av 
tømmeret til kanalen, men har stått 
for leieskur til timepris. 

Korte stokker og malme
De ferdige portene skal selvsagt være 
så tette som råd, og samtidig ha 
form som ikke skaper ekstra mot-

stand ved åpning og lukking. Denne 
tilpasningen tar kanalens folk seg 
av på stedet. Roheim sag og tre-
virke kjører leverer tilskjært sluse-
plank i om lag 4 meters lengde. 
–Bredden skal være 24 cm. Høyden 
kan variere med hva som kan tas
ut av hver enkelt stokk. 14 tommer 
er nok det maksimale jeg har fått 
til, siden det også skal være malme 

TO TRINN: Det skal grovt tømmer til for å få ferdig sluseplank med mest mulig 
malme. På saga til Asbjørn Roheim blir tømmeret først kantet for tørking i friluft. 
Etter omtrent et års tørk blir det skjært inn til den dimensjon Telemarkskanalen 
ønsker for videre høvling og tilpasning. 

NØYE: De ansatte gjør også 
tilpasninger i det nye jernbeslaget som 
holder sluseporten mot kanalveggen. 
Ny fuging av stein og kanter i betong 
er noe av vedlikeholdet som skjer 
samtidig med bytte av porter.

i størst mulig grad. Så det trengs 
stort tømmer, med mye malme, 
sier Asbjørn Roheim. På saga tar 
han råskuren med bandsaga. Det 
er nødvendig på grunn av stor dia-
meter og for å få skurflatene i 
vinkel. Etter tørking er det senior 
Roheim, Halvor, som med sirkelsag 
skjærer inn stokkene til nøyaktig 
dimensjon før levering. I et slikt 
totrinns opplegg bruker vi hver 
av sagtypene til det de er best til, 
mener Asbjørn. 

Store vannmasser
Et fullt slusekammer har ei dybde 
på ca 8,5 meter. Sagbladet var med 
da bunndelen av sluseportene i Ule-
foss ble heist ned og tilpasset. En fer-
dig bunndel består av 5 planker skru-
dd sammen. Oppå dem bygges hver 
av portene videre med 18 planker 
som tilpasses og settes ned enkeltvis. 
Skeivheter er viktig å unngå. Selv 
om det legges avstivende grov plank 
loddrett på portsidene, som skrus 
med gjennomgående bolter vil 

åpning, lukking og vekslende vann-
trykk kunne få boksene ut av stilling. 
Men når alt er kommet riktig på 

plass, regner en med at det skal 
holde i minst hundre nye år. 

Et langstrakt kulturminne
Kanalen forbinder nedre del av 
Telemark med de øvre og vestlige 
delene av fylket. Terrenget var 
vanskelig å få til vegforbindelser i, 
men ferdsel med båt eller på is
var vanlig. Slusene ved Skien og til
Løveid ble bygd først i åra fra 1854
til 1860. Neste trinn, Bandak-
kanalen, ble bygd ut og sto ferdig 

fram til 1892. Den ga forbindelse 
mellom Norsjø og Ulefoss til Dalen.
Hele strekningen Skien - Dalen er 
105 km. De tre slusene ved Ulefoss 
løfter i alt 10,7 meter og er en vik-
tig severdighet for kanalturister 
med Ulefoss hovedgård, gammel 
bebyggelse i sentrum og Ulefoss 
jernverk tett inntil kanalen. 
Kilde: www.telemarkskanalen.no.

BESLAG: Tilpasninger til flere beslag, bolter og jerndetaljer gjøres ferdig før 
montering av portene. 

FLATER: Fintilpasningene skjer med 
høvel og annen tømrerredskap i en 
plasthall på kanten ved slusene. Både 
enden som skal inn i stålskinna i sluse-
veggene og skråendene som tetter 
sluseportene trenger nøyaktighet. 

TETT: Den siste tilpasningen av portene 
tas når alle planker er på plass. Bunn-
delene må være i vater for bygge 
portene videre med sluseplank. 

Sagbladet

Hyvel Jonsered 6-spindlig
Tilt Almab
Paketmaskin Almab
Säter klingsågar
Ari klingsågar

AKE Bandsågar
Transportörer
Justerverk med fack
Råsortering med fack
Timmersortering

Furubacken 1, S-534 93 Stora Levene, Tfn: +46 512 782000

Sågverk och hyvelmaskiner säljes
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BransjenyttBransjenytt

Tre til bru
Landbruks- og matminister Trygve 
Slagsvold Vedum var i slutten av 
oktober til stede på den offisielle 
anleggsstarten av prosjektet Åsta 
bru på Rv3 i Hedmark. Brua inngår 
Regjeringens arbeid for å utvikle 
nye bruksområder for tre og tre-
baserte produkter som har pågått 
de siste 10 årene. AF gruppen skal 
på oppdrag fra Statens vegvesen 
bygge to limtrebruer på nær 100 m 
ved Åsta. 

 

Fra å være forbudt å bruke i 
fleretasjes hus (mer enn 3 etasjer) 
har de funksjonsbaserte forskriftene 
som kom på slutten av 90-tallet 
åpnet for bruk av tre hvor man 
ønsker, så lenge de funksjonelle 
kravene oppfylles. Det har ført til 
at tre har blitt mer aktuelt i større 
byggeprosjekter som boliger, skoler, 
næringsbygg og til broer de senere 
årene. 
 Kilder: Statens vegvesen og 
Landbruks- og matdepartementet

Tre kan tette gamle 
oljebrønner
Gründerselskapet GOE IP i Rogaland 
har i laboratorieforsøk testa ut 
hvordan svært spesialiserte bakterier 
kan danne plugger i gamle olje-
brønner og hindre olje i å bli mer 
utblanda i vann. Bakteriene er 
cellulose-etende, og kan trenge 
hundre tusen kubikkmeter tre av 
massevirkekvalitet. Med usikre tider 
for tradisjonell bruk massevirke, 

kan nye behov for trevirke i stor 
skala være svært interessant. Det 
gjenstår mye forsking og utprøving, 
men om resultatene blir verifisert 
gjennom et pilotprosjekt ute på 
sokkelen, vil det kunne hentes ut 
inntil 8 prosent mer olje. Verdien 
kan nå opp i over 1000 milliarder 
kroner, skriver Fylkesnytt 2 2012 fra 
Rogaland. 

Pålegg etter Dagmar
Innen tidsfristene svenske Skogs-
styrelsen satte for opprydding av 
vindfelt skog etter Dagmar, mangler 
det en del på at alt er ryddet ut. 
Ordinær frist ble satt til 15. juli, men 
seinere utsatt til 1.august. Enkelte 
skogeiere vil få pålegg om å rydde 
opp, etter at Skogstyrelsen har tatt 
flere flyturer for å sjekke opp vind-
fellingene, skriver Skogen i sin okt-
oberutgave. 
 Distriktene i søndre og midtre 
Norrland ble hardest rammet, da 
stormen la omtrent en fjerdel av 
vanlig årsavvirkning i bakken. En 
rekke spredte fellinger inne i bestand 
var et typisk resultat. Barkbiller har 
blitt et lite problem etter en våt og 
kjølig sommer, skriver Skogen. 

Økt treforbruk i USA
Mer bygging av boliger får trelast-
markedet i USA til å ta fart. De siste 
fire månedene viser større etter-
spørsel. For oktober var igangsatte 
bygginger i USA 42 prosent over 
samme måned i fjor. Analytikere 
spår at utviklingen i de neste kom-
mende tolv månedene blir ujevn, 
men at trenden vi være en videre 
økning. 
 
 
 
 
   
  
  

 Etterspørselen har så langt ført 
til en økninger både i amerikansk 
trevareproduksjon og i import for 
tredje kvartal i 2012. Importen viser 
10 prosent økning og trelastprisene 
har økt med 30 prosent. 
 Kilde: www.atl.nu/skog.

Vil øke 50 prosent
AT Skog og fylkesmennene i Agder-
fylkene og Telemark ønsker å iverk-
sette tiltak for å øke skogkultur-
aktiviteten med 50 prosent. Dette 
er bakgrunnen for et treårig pro-
sjekt og en samarbeidsavtale om 
skogkultursatsing 2012–2015. 
Satsingen i AT Skog har et overordnet 
mål om at planting, ungskogpleie 
og markberedning skal økes med 
minst 50 prosent de neste tre årene. 
Aktiviteten i skogbruket avtok merk-
bart etter årtusenskiftet, spesielt 
skogkulturarbeidene som planting, 
markberedning og ungskogpleie. 
Selv med en sterkt forbedret skog-
fondsordning uteble resultatene.  
 Den ene av de to som skal lede 
skogkulturarbeidene er dansk. Med 
bakgrunn i både dansk og svensk 
skogbruk har han sin mening om 
Ola Nordmanns innsats i ungskogen:  
 –De økonomiske rammer for 
det norske skogbruket synes meget 
gunstige. Vi har ingen tilskudd til 
planting for tiden og ingen mulig-
heter som skogfond. Om vi hadde 
hatt slike muligheter som dere, skulle 
det ha blitt et Klondyke, sier han. 
 Kilde: Fylkesmannen i Aust-
Agders hjemmeside

SPENN: Den nye brua på riksveg 3 ved 
Åsta blir en nær 100 meter lang med 
limtredragere. Det skal også bygges 
en overgangsbru i tre. Arbeidene skal 
etter planen være ferdig høsten 2014. 
(Illustrasjon: Statens vegvesen)

Grundig og praktisk 
om trebygninger 

Tømrerteori er ei ny lærebok 
for tømrerfaget som også gir 
nyttige oppdateringer for 
andre med kontakt til faget. 

Tekst: Per Øyvind Berg

På grunnlag av tidligere utgaver 
har oppdateringene gjort Tømrer-
teori til ei omfattende bok, med 
stort format og mange sider. Res-
ultatet har likevel blitt lettlest og 
informativt. Forlag og forfatter 
har brukt få foto, mens tegninger, 
skisser, figurer og tabeller dominerer. 
God farvebruk framhever det vikt-
ige i figurene, som på en effektiv 
måte formidler svært mye infor-
masjon til leseren. 
 De ulike kapitlene gir ikke grunn 
til å savne noe som helst, snarere 
er det vel en positiv overraskelse 
over at også dette er med, som 
melder seg ved nærmere ettersyn. 
Her finnes oversikter av verktøy, 
dimensjonering og lastberegninger, 

og prinsipp for konstruksjon av 
vegger, tak og gulv. Materialer som 
er i bruk i bransjen er beskrevet, 
og det er gått nærmere inn på det-
aljer for kjøkkeninnredninger, trapper, 
innredninger og våtrom. Forhold-
ene til bruken av bygninger og lyd, 
brann, ventilasjon og fukt er også 
gjennomgått.  
 Her finnes også en rekke prakt-
iske anvisninger, så som krav til 
overdekking mellom ulike materialer, 
avstiving for vind eller andre belast-
ninger, forankring og andre for-
hold. Mye av dette er gjengitt med 
utdrag av tabeller, slik at boka i seg 
selv blir et tabellverk for mange 
vanlige bygningsforhold. Videre 
er det henvist til byggforskrifter og 
til Norsk Standard. Fordi en bokut-
givelse blir mer statisk, er det nyttig 
å vise til disse kildene som blir oftere 
og raskere oppdatert. 
 Vil så dagens tømrere lære noe 
av sagkyndige kan om skurteknikk 
og tre som materiale gjennom 
denne boka? Svaret må bli et ja 

til dette. Både det innledende kap-
itlet om trematerialet og kapitlet 
om kledning er inne på viktigheten 
av forhold som margside, årring-
tetthet og malme/yteved-forholdet 
for furu. Det er også flere steder 
gitt anvisninger for bruk av treslag 
som lerk, eik, bjørk, osp og flere 
andre. 
 Boka er egnet som et allsidig 
oppslagsverk for gjeldende krav 
innen byggebransjen, for nye mat-
erialer som er i bruk, overflate-
behandling og til støtte for bygde-
sagene i å diskutere med bygg-
mestere og kunder. Mangler det 
harde pakker under treet, bør du 
vurdere denne, som kan utgiftsføres.

Tømrerteori - kon-
struksjoner i tre, av 
Anders Frøstrup, 
fjerde utgave, er ut-
gitt på Gyldendal 
undervisning. Boka 
har 570 sider, pris er 
kroner 954. 

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

Telf. 62821555 Fax. 62821550
e-post: info@se-saws.no
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Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Hos oss kan du forsikre:
• Næringsbygg • Eiendeler • Driftstap • Ansvar 
• Arbeidsmaskin • Firmabil • Yrkesskade

Sagbrukspakken er utviklet i samarbeid med Norsk 
Bygdesagforening og medlemmer får 10% rabatt 
på forsikringen. Ta kontakt med Skogbrand på  
telefon: 23 35 65 00 for mer informasjon.

Er du usikker på om sagbruksforsikringen din  
er dyr eller dårlig tilpasset dine behov?
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Kutterspon

Rundt ekvator med 
terrassebord 
Nordmenn bygger terrasser og 
plattinger som aldri før. Veksten 
første halvår for produktkategorien 
var nesten 40 prosent hos bygge-
varekjeden Montér. Like sikkert 
som at våren kommer, starter nord-
menn bygging av terrasser og platt-
inger. Bare i løpet av første halvår 
solgte Optimera alene over 5 000 
kilometer terrassebord. Rundt 
ekvator er det 40 000 kilometer. 
Dersom bransjens samlede, årlige 
salg av terrassebord ble lagt etter 
hverandre, anslår Optimera at det 
ville rekke rundt klodens midje og 
kanskje mer til.
 Aldri har vi bygd dyrere utegulv 
her i landet. Fortsatt selger katego-
rien CU best – de velkjente grønne, 
impregnerte terrassebordene. Målt 
i kroner, har Optimeras omsetning 
første halvår av royalimpregnerte 
bord imidlertid gått opp med over 
140 prosent. Utsalgsprisen er i 
gjennomsnitt dobbelt så høy som 
for CU-impregnerte bord. 
 Kilde: Byggeindustrien/Bygg.no.

Åpent hus på saga
For å samle bygdefolket, vise fram 
og markedsføre seg, holdt Balungs-
strands såg nylig åpent hus på en 
lørdag. Et liknende arrangement 
ble gjort for to år siden. 
 -Selv om vi ikke selv er ute og 
avtaler tømmerkjøp med skogeiere, 
øker det likevel interessen for bed-
riften, sier Kent Dalentoft sag-
bruket i Dalarna. Der tar en sikte 
på å øke produksjonen, og har 
investert i 12 millioner kroner for 

å gå fra 70 000 til 85 000 kubikk-
meter trelast. 
 En økonomisk sterk eiergruppe 
som er inne i flere svenske sagbruk 
er avgjørende for å kunne satse 
når det oppstår dårlige perioder 
for bransjen, uttaler ledelsen til 
nettstedet www.atl.nu/skog. 

Vekkelse for veier
-Sovende veiforeninger er et problem 
for skogsbilveinettet. Derfor er vi 
fornøyd med at Mjøsen Skog har 
søkt Statens landbruksforvaltning 
om midler for å vekke sovende vei-
foreninger. Det sa lederen for styr-
ingsgruppen i Eidsvoll Medlems-
område til deltakerne på Mjøsen 
skogs høstmøte.
 Noe av det en vil se på er om 
måten de større skogeierne jobber 
med veivedlikehold på kan over-
føres til områder med mange små 
eiendommer. Rapportene for vei-
registeringene i Akershus og Oppland 
presenterer samledata på kommune-
nivå. 
 Kilde: Mjøsen skogs hjemmeside.

Ansatte fra utlandet 
skader seg mer
Arbeidstilsynets data indikerer at 
risikoen for alvorlige skader er 1,46 
ganger høyere for utenlandsk 
arbeidskraft i Norge, og at risikoen 
for arbeidsskadedødsfall er 1,26 
ganger høyere. Dette handler tro-
lig mye om at utenlandske arbeids-
takere arbeider i mer ulykkesutsatte 
næringer og yrker, og har farligere 
arbeidsoppgaver. I tillegg at arbeids-
innvandrere jobber mer. 
 Av alle skader blant utenlandske 
arbeidstakere skjer flest i bygg og 

anlegg (33 %), industrien (25 %) og 
arbeidskrafttjenester (14 %). I bygg 
og anlegg skjer de fleste skadene 
i spesialisert bygge- og anleggsvirk-
somhet og oppføring av bygninger, 
mens i industrien skjer det flest 
skader i næringsmiddelindustrien, 
trelast/trevareindustrien, metall-
industrien og mineralproduktind-
ustrien, skriver HMS-magsinet på 
sin hjemmeside. Der referer en til 
Arbeidstilsynet som peker på at det 
å ansette eller leie inn utenlandske 
arbeidstakere stiller ekstra store 
krav til arbeidsgivernes systemat-
iske risikovurdering, sikkerhets-
opplæring på eget språk og god 
sikkerhetskommunikasjon.

Ulike prisnivåer for 
tømmer 
Krisen i skogindustrien har kuttet 
det innenlandske forbruket av 
tømmer. Generelt kan en si at de 
gjenværende industriaktørene har 
god tilgang til lokalt virke. Likevel 
er det stor forskjell i hvordan dette 
slår ut mellom regioner og lands-
deler: Tømmer er underskuddsvare 
i Midt-Norge og overskuddsvare sør 
for Dovre. Likevel får midt-norske 
skogeiere dårligst betalt. 
 -Rundt 20 prosent av sagtøm-
meret vårt går ut av området, sier 
markedssjef Per Skaare i Glommen 
skog. Skogeierandelslaget dekker 
det meste av Hedmark. Nesten alt 
massevirke går ut av fylket. Mye av 
virket går til Sverige. Også i Mjøsen 
Skog (Oppland og Hedmarken) er 
det overskudd på tømmer lokalt.
 Unntaket finnes i Midt-Norge. 
Her bruker skogindustrien 1,5 
millioner kubikkmeter tømmer i 
året. Bare 660.000 kubikkmeter 
kommer fra Trøndelag. Norske Skog 
Skogn mangler alene over 200.000 
kubikkmeter virke lokalt. Det må 
isteden kjøres fra Sverige og Sør-
Norge. Transportkostnadene kom-
mer helt opp i 300 kroner per kubikk-
meter. Men midt-norske skogeiere 
får ikke bedre betalt for det. 
 Kilde: www.nationen.no.

Bygdesagenes leverandørguide

Tlf. 450 39 404  •  www.miljosaga.no

Kontakt i Glommen: Rolf Maartmann
Tlf.: +47 917 26 975  •  e-post: rm@glommen.skog.no

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
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Lieds Verktøy AS
Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
Tlf.: 70 17 28 00 Fax: 70 17 28 01
www.lieds.no
e-post: post@lieds.no

- En stokklengde 
foran

Kjøsnes Maskin SAGTEKNIKK
Arn Olav Kjøsnes Ing. Carl H. Svendsen
7580 Selbu Reistad-Senteret
Tlf.: 915 97 357 3425 REISTAD
Fax: 73 81 60 49 Tlf.: 952 37 460
  Fax: 32 84 23 31

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

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

Benytt vårt slipeverksted
hvor vi har en moderne

maskinpark både for
båndsagblad og
sirkelsagblad.

Vi har egen
servicebil som

bringer og
henter sagblader

for våre kunder
fra Lillesand i sør til

Steinkjer i nord.

«Sammen er vi skarpest»

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

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

av alt verktøy

Ta kontakt med oss på
Kvarnstrands eller Stridsbergs
i dag, og se hva vi kan gjøre
for deg og din bedrift
i fremtiden.
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Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

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

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