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Frå redaktørkrakken

sagbladet har i denne utgåva artiklar 
frå spennande bedrifter og døme på 
samarbeid og gode nettverk. det er 
fantastisk å høyre om alle dei små 
og mellomstore bedriftene som 
utviklar seg og finn nye former for 
å møte framtida. nyleg deltok eg 
på konferansen «skog og tre», ein 
konferanse som samlar store delar 
av skog- og treindustrien. det er for 
tida eit sterkt fokus på verdikjeda vår, 
og råstoffet og produkta blir stadig 
meir aktuelle. Miljø- og klima er i 
fokus på alle produkt, og plast skal 
på sikt fasast ut. skogeigaren olav 
tufte hadde eit av innleiingsforedraga, 
og hans store draum er å lage klede 
av trevirke her i norge. Vi håpar 
han lukkast. ei anna bedrift som 

presenterte seg var Vestre. dei lagar 
utemøblar i moderne design og leverer 
over store delar av verda. dei har 
blant anna møblert time square i 
new York. Vi tok ein prat med dei 
i etterkant av konferansen, og dei kan 
vere interessert i samarbeid med 
bygdesagene. Vi følgjer dette opp!  
eg nemner dette fordi det er så 
uendeleg mange muligheter, så mange 
produkt og så mange som etterspør 
nettopp det vi produserer.

i ein artikkel lenger bak i bladet vil 
du kunne lese om eit fjøsprosjekt 
under oppføring. Bonden seier sjølv 
at det var tilfeldig at han fekk høyre 
om fjøskonseptet som han har kjøpt 
av ei bygdesag. eg trur at dei bygde-

sagene som ønskjer å utvikle seg, får 
gode tider framover. kvaliteten vi 
står for er heilt unik, nettopp fordi 
vi handterer tømmerstokken og har 
god materialkunnskap. dette resulterer 
i god skreddarsaum. Problemet vårt 
ser ut til å vere at vi er for lite flinke 
å fortelje omverda vår denne historia, 
og at vi er ikkje gode nok på å mark-
nadsføre produkta våre. dette er ein 
jobb som både medlemsbedrifter 
og foreininga må gripe fatt i. det 
er no vi må smi, medan marknaden 
er varm. skog- og treindustrien sit 
med mange trumfkort.  

Ønskjer alle ein fin sommar!

Gode sagvenner!
Kunnskap om tre
det er nærliggende å tenke: Hvem 
skal vi spør om kunnskapen nå når 
vi ikke har leif grøndahl lenger?
Mange av oss har opplevd at våre 
foreldre, forbilder eller andre nære 
dør, og vi sitter igjen som siste skanse. 
den som skal komme med de gode 
rådene, ha ansvaret for at ting skal 
gå bra og bringe kunnskap videre til 
neste generasjon er borte. Vi er ikke 
klar i det hele og blir aldri klare før 
vi må.

Vest-agder har ikke hatt opplærings-
nemnd for trelast fag på mange år. 

det var så få som var interessert at 
den ble aldri fornyet.

for tre år siden ble jeg spurt om å 
være med i ny nemnd for trelastfag.  
«Jeg...? nei jeg kan jo ikke no, driver 
jo bare litt for meg selv». det ble nå 
slik at jeg sa ja.  så opplever en hvor 
uendelig mye en har lært gjennom 
alle årene en har jobbet med tre, 
snakket med andre om tre, lest om 
tre fordi en er interessert i tre. eller 
det vi nå kaller realkompetanse.

nBf`s medlemmer har denne 
kunnskapen om tre. Vi er kanskje 
den siste generasjonen som hånd-

terer tre med våre egne hender. ser 
og vurderer tre med øynene, lukter 
og kjenner kvaliteter og tresorter.
når vi møtes til årsmøte, kurs, eller 
andre samlinger deler vi kunnskap 
med hverandre og så opplever vi at 
de små kunnskapbrikkene om tre 
stadig blir mer og mer komplette. 

tre blir viktig for hele samfunnet 
fremover, og vår kunnskap om tre er 
det viktig at vi deler med andre. Vår 
erfaring kan en ikke lese seg til, den 
må erfares.   

ikke undervurder  dine kunnskaper 
om tre, del den villig med andre!

Helsing Inger Marie Svingeset

Hilsen Arne
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den 27. april mottok norsk Bygdesagforening den tunge 
beskjeden om at leif hadde gått bort. Beskjeden kom brått og 
uventa og hans bortgang vil prege foreininga i lang tid framover.
 
leif grøndahl har vore medlem i foreininga sidan 1996 og har 
gjort ein stor innsats for organisasjonen vår i alle desse åra. 
Han var styremedlem, nestleiar i styret,  kursleiar og  rådgjevar. 
ikkje minst var han nesten alltid tilgjengeleg og tok seg tid til 
ein fagprat om nokon hadde spørsmål eller noko å diskutere. 

storparten av medlemmane i foreininga har vore på kurs der 
leif har vore kursleiar. enten det var kurs i drift av sagbruk, 
høvling, trelast-tørking eller sortering. Han reiste rundt i heile 
landet og heldt kurs, frå finnmark til lindesnes. Han var en 
god formidlar - og alltid open for diskusjonar. ein skikkeleg 
miljøskapar og fagmann. 

før leif grøndahl kom inn i norsk Bygdesagforening hadde han 
opparbeidd seg stor kompetanse innan trelastfaget. dette gjennom 
14 år på lundby Bruk, trelastskolen på lillestrøm, løten almenning 
(rokosjøen sag) og Hed-alm. Han var opplæringsansvarleg i 
trelastfaget i almenningane. 

i 1994 etablerte leif grøndahl løten Bygdesag as. Bedrifta har 
hatt stor utvikling og vekst, og er i dag ei av dei mest synlege bygdesagene 
i landet. leif var alltid utviklingsfokusert med beina godt planta på jorda. 
Han bygde løten Bygdesag as steg for steg, med imponerande handlingskraft og klokskap. 

langs vegen har han arrangert utallege kurs i regi av bygdesagforeninga, stilt som rådgjevar og arrangert studieturar. 
På denne vegen vart han kjend med dei fleste innan sagbruksbransjen i noreg og vart ein viktig nettverksbyggjar i 
foreininga. 

Vårt yngste medlem på 21 år, sakarias Vegge, skreiv dette etter at han fekk bodskapen om at leif hadde gått bort: 
«det var veldig trist å høre om leif ’s bortgang. Han har vært en stor inspirasjon. Jeg fikk ikke kjent ham så veldig 
lenge, men den tiden jeg har kjent han, har påvirket meg veldig». dette beskriver godt korleis leif var. 
 
Med sin faglige kompetanse, sitt pågangsmot, sin optimisme, lune humor og væremåte fekk han stor respekt 
i organisasjonen vår. Han var vår mentor med stor M, og var særdeles raus og delte av sin kunnskap. 

leif grøndahl var familiemann og svært stolt og glad for at sonen ivar tok over løten Bygdesag for nokre år tilbake.  
Våre tankar går til familien.   

i takksemd og respekt lyser vi fred over leif sitt gode minne!

norsk Bygdesagforening.

Minneord om Leif Grøndahl
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Bordkantverk/flerbladsag VR-900 fra Mebor. 

Kan sage opp mot 90 cm bredde og 160mm tykkelse. 

30/37/55 KW motor, stor kapasitet! 

For mer informasjon kontakt  

Mebor Norge AS på tlf. 99 54 65 67/95 22 76 91. 

Annonser

A. Falkenberg Eftf. AS Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad, info@falkenberg.no 

Ekamant er en av verdens ledende 
produsenter av belagte slipemiddel-
produkter til treindustrien.

Med mer enn 90 år i bransjen er vi 
en av de eldste så vel som en av de 
mest innovative, med en historie 
om å sette i gang banebrytende sli-
pende teknologi.

Våre produkter finnes over hele 
den globale treindustrien, fra store 
produksjonsenheter til små treverk-
steder fra Kina til USA.

Vi har det du trenger når det 
gjelder topp slipemateriell!
eller den kontaktpersonen du kjenner i Falkenberg.

www.falkenberg.no

ekamant slipemateriell

Hvis du 
vil ha 
jobben 
gjort

66 77 89 00
ring oss i dag

Fornøyd 100%

Følg oss på Instagram



6

Vi møter sauebonden Jogeir 
Agjeld ein sein sommarkveld 
i Nordfjord. Han er spent og 
sterkt engasjert. Møteplassen 
er sagbrukstomta til Frøholm 
Sag, som har produsert taket til 
den nye driftsbygningen. Leve-
randørane av sjølve trefjøsen, 
Riska Sagbruk AS, er komne til 
Nordfjord for å vere med å setje 
i gong bygginga av den nye 
sauefjøsen på Agjeld. Dei er 
innom på Frøholm Sag for å 
«godkjenne» materialen som 
skal dekke taket.  

det er første gong riska sagbruk set 
opp bygningar nordfjord-distriktet,  
og dei er svært begeistra over kvali-
teten som frøholm sag har på sin 
leveranse. dei grove dimensjonane 
har god kvalitet og er snorande rette. 
«sattan så beint», var finnens 
kommentar ved nærmare gransking 
av plankane. i tillegg er det stabla 
og pakka på ein god måte. Martin 
frøholm som har produsert sin 

største ordre, smiler breitt og er letta 
og takksam både for at kundane er 
nøgde og for mykje fagleg påfyll i 
prosessen. tømmeret er kjøpt frå 
lokale skogeigarar og noko frå skog-
eigarlaget, Vestskog. det har vore 
godt samarbeid mellom dei lokale 
skogeigarane. alle har vore positive 
og bidrege til å få nytta lokalt tømmer 
til prosjektet. Han driv saga på fri-
tida og har med ordren nesten dobla 
aktiviteten på saga i år.

sauebonden fortel at det har vore 
viktig for han å nytte lokale bedrifter 
og skogeigarar. «lokal verdiskaping 
er viktig når det blir investert, difor 
er det veldig kjekt å ha ei bygdesag i 
nærleiken som leverer topp kvalitet», 
smiler agjeld. Materialane som skal 
nyttast i taket er produsert i gran i 
dimensjonane 4 x 10 tommar og 4 
x 8 tommar.  frøholm reknar ut at 
det er brukt ca. 130 m3 tømmer til 
leveransen, som skal dekke ca. 700 
m2 tak. 

Vi forlet desse nøgde karane rundt 
midnatt, og får lov til å kome på besøk 

igjen 2 dagar seinare for å sjå på 
monteringa av sjølve fjøsen. 

Jogeir agjeld fortel at han og kona 
gry invild har tenkt på fjøsbygging 
i snart 15 år, men det var først når 
han fekk presentert løysinga til riska 
sagbruk as at det endeleg sa «klikk». 
at fjøset skulle byggast i tre har vore 
bestemt i lang tid, men ikkje kva 
slags konsept som skulle veljast. det 
var materialkvalitet og detaljløysingar 
som gjorde at denne løysinga vart valt. 
«når vi også kunne ha stor eigen-
innsats i prosjektet i form av monte-
ring og i tillegg få velje lokale under-
leverandørar,  vart dette det rette for 
oss», fortel Jogeir agjeld. fjøsen har 
eit totalareal på ca. 490 m2 og er bygd 
for 170 vinterfora sau. då vi har lite 
lagerplass under tak på bruket, har 
vi valt å bruke deler av fjøsbygget til 
dette formålet. Bygget inneheld også 
bad, vaktrom, teknisk rom og smitte-
sluse. 

Bygget er produsert i furu kjerneved, 
og det er av stor betyding både for 
levetid og vedlikehald. «Vi reknar 

Fjøsbygg jar Jogeir Ag jeld (t.v.), sagbrukar 
Martin Frøholm og fjøsprodusent Riska 
Sagbruk AS v/dagleg leiar Rune Skjørestad og 
montør Matti Nissinen inspiserer takmateri-
alane frå Frøholm Sag. Dimensjonane er 4x8 
toms og 4x10 toms. 

Sauebønder med fokus på materialkvalitet 
og lokal verdiskaping

Oversiktsbilde etter 1 dags arbeid på ny trefjøs. Tomta er i stor grad sprengt ut i fjell og g jev eit 
solid fundament for bygget. Rammene på bygget er på plass og stabling av tømmer har begynt. 
Mesteparten av fullføringa har familien Ag jeld planlagt å klare sjølv. 
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Sauebønder med fokus på materialkvalitet 
og lokal verdiskaping

med at dette bygget blir ståande i 
meir enn 100 år, heilt ubehandla», 
seier Jogeir agjeld. Han og  kona, 
gry ingvild har vore rundt og sett på 
mange løysingar og lagt vekt på godt 
inneklima, akustikk, minimal bruk 
av isolasjon og kjemikaliar, samt lang 
levetid. «i dette bygget blir det kun 
brukt litt flislim på vaskerommet og 
bittelitt isolasjon i vaktrommet. elles 
er dette eit kjemikaliefritt bygg», 
smiler Jogeir. Han og kona flytta til 
agjeld i 2003 for å ta over garden etter 
onkelen til Jogeir. i dag har dei 50 
vinterfora sau, og skal auke til 80 no 
til hausten. «den nye fjøsen er bygd 
for 170 vinterfora, så vi skal bygge 
oss gradvis oppover», fortel gry 
ingvild. Ho er minst like engasjert i 
gardsdrifta som mannen og er sjølv-
sagt med på bygginga av fjøsen. 

riska sagbruk skal vere med i ein og 
ein halv dag for å setje i gong bygginga 
og gje instruksjonar for vidare 

Bildet syner utfresinga i botnsvill og søyle i 
samanføyninga. 3 m stokkane blir bygd om 
lag som med Lego, og er enkelt og raskt. Tøm-
meret blir skrua fast med 6 x 160 mm skruar. 
Rune Skjørestad anslår at det vil gå med 
5-6000 skruar på dette bygget. 

Riska Sagbruk AS
Bjelland, 4311 Hommersåk, Rogaland  •  Mob. 907 99053  •  www.riskasag.no

Eigar/dagleg leiar:   rune skjørestad (46)
Omsetning 2018:  15.010 mill.
Tilsette:  10

Spesialprodukt: Patentert slepplaftsystem i malmfuru som kan tilpassast 
både driftsbygg i landbruket, service- og fritidsbygg samt bustadar. 

Standardprodukt bl.a: Villmarkspanel, kledning, terrassebord i furu 
kjerneved, åsar og ferdige lafteprofilar.

Frøholm Sag
6783 Stryn, Sogn og Fjordane  •  Mob. 404 70476

Eigar/dagleg leiar: Martin frøholm (25)

Bygdesaga vart etablert i 1931 av bestefaren. faren dreiv saga ved sidan 
av lærarjobb inntil han døde i 2011.

Martin utdanna seg til bilmekaniker og har det som fulltidsjobb. Han 
jobbar på saga så ofte han kan og ønskjer på sikt å kunne utvikle den
til å bli framtidig arbeidsplass for seg sjølv og andre. 

Volum 2019: 250 m3 tømmer
Produkt: standard trelast og spesialbestillingar

Tømmeret blir stabla og skrua på plass i rammene. Utanpå her blir det lagt eit 8 tomms bord i 
kjerneved av furu for å dekke skøytane for fukt. Legg også merke til dryppkanten som er fresa ut i 
søylene for drenering av vatn. 
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montering. resten skal familien agjeld 
gjere sjølv. «det er ein viktig del av 
konseptet at bonden kan bidra med 
stor eigeninnsats i prosjektet dersom 
dei ønskjer det», fortel rune skjørestad. 

gjødsellager og betongplate med 
spaltegolv har kome på plass, så alt 
er klart til legging av botnsvilla som 
konstruksjonen skal stå på. riska 
sagbruk as brukar materialar av 
eik i botnsvilla. dette på grunn av 
trykkfasthet, styrke og haldbarheit. 
Botnsvilla blir skrua i betongplata, 
og vidare blir søylene festa ned i 
botnsvilla. i søyla og botnsvilla er det 
fresa ut «svalehalespor» som låser 
søyla fast i svilla. søylene er også laga 
med toppsims for låsing av toppsvill. 
avstanden er 3 m og  lik avstanden 
mellom takstolane som skal på etter 
at veggane er stabla på plass. i dette 
prosjektet er det bestilt takstolar frå 
strynebedrifta Pretre as. 
«i dette konseptet får ein nytta 
tømmeret godt, då vi brukar korte 
lengder (3 m)», fortel rune skjøre-
stad. På riska sag har dei aukande 
etterspørsel etter ulike bygg innan 
dette konseptet. seinare i haust skal 
det setjast opp  eit bygg på Jæren på 
1000 m2,  eitt i sirdal på 500 m2, eitt 
i arendal på 600 m2 og eit mindre 
bygg på 112 m2. av tømmerkvantumet  

som no blir skore på riska sag går 
ca. 30% til denne typen bygg. same 
tømmerkvantumet står for 50% av 
omsetninga i bedrifta. 

rune skjørestad innrømmer at det er 
travelt for tida med dei bestillingane 
som ligg inne, menan er fornøgd med 
situasjonen og ser stadig på måtar 
å utvikle bedrifta på. Han har både 
tilsett meir folk og investert i nye 
maskiner den siste tida og syns det 
er veldig spennande.
 
riska kan levere bygningar på inntil 
30 m i breidda, medan ein i lengda 
kan byggje så lang bygning ein vil. 
konstruksjonen gjev kostnadsreduk-
sjonar på isolasjon og behandling av 
treverket, dessutan er elementa raske 
og enkle å montere på byggeplassen. 
konseptet framstår som fleksibelt og 
konkurransedyktig i marknaden mot 
stål, betong og sandwich- løysingar.

Profilen på tømmeret har riska sag 
teke patent på. spesialiteten i deira 
produksjon er lufting mellom stok-
kane og «dryppkant» på 6 mm  på 
tømmeret, samt 100% kjerneved 
utvendig.  dimensjon på planken er 
100 mm x 200 mm. desse blir levert 
med max 18-20 % fuktighet. 

lite verktøy til montering.  Med 
batteridrill, vater og sleggje kjem du 
langt, forklarar rune skjørestad. det 
er ein veldig ryddig måte å bygge på 
- og ein slepp kappsager og kapp. 

Jogeir fortel at det var litt tilfeldig at 
han oppdaga dette fjøskonseptet, og 
at det er ein ide å marknadsføre seg 
betre enten som enkeltbedrift eller 
gjennom norsk Bygdesagforening. 
Han fekk kjennskap til konseptet 
gjennom fagbladet Bedre gardsdrift, 
som han har vore journalist for i ei 
årrekkje. Han tipsar oss også om at 
landbruksrådgjevarane bør får meir 
informasjon om kva som finst på 
marknaden. Jogeir trur det er eit 
stort potensiale i landbruksbygg i 
tre framover.

Vi reiser frå byggeplassen, der det er 
god stemning med engasjerte folk. 
det blir også antyda vidare samar-
beid mellom riska sag og frøholm 
sag. det må vere eit godt teikn på eit 
vellukka fellesprosjekt! 

Stablar med ferdigkappa tømmer er på plass. 

Familien Ag jeld får dei siste instruksjonar og tips av Rune Skjørestad før dei skal ta fatt 
på bygginga åleine.
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Vi kan alltid konkurrere på pris og kvalitet 

RØR OG RØRDELER

Industriventilasjon og grønn energiKontakt: p-blakstad.no | � rmapost@p-blakstad.no | 73 95 79 60

Kontakt oss for tilbud 
hver gang du skal kjøpe: 

galvaniserte rør
stålrør
rør av rustfritt stål
alle typer rørdeler

Tørrkløyv-Bandsag

Holytek HB-800 er en profesjonell kløyvsag med  
100 mm sagblad og luftstyrt mateverk. 
Stor arbeidshøyde og bredde.

B
andsagblad 100 x 5515 m

m
 

Norsk
Treteknikk
Norsk

Treteknikk Miljøsaga
                         Norsk Treteknikk AS
                         tlf. 450 39 404 
                         www.norsktreteknikk.no

Pris 400V sag kr. 136800,-
Pris 230V sag kr. 148000,-
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Virksomheten ved almenings-
saga ble etter hvert bare spora-
disk. Med 54 andelseiere i andre 
jobber ble det vanskelig å drive 
saga på dugnadsbasis. En gutt-
unge’s drøm om å jobbe med 
snekring, en far som entusiastisk 
sagmann og sambygdinger med 
hjerte for grenda og tro på å 
skape egne arbeidsplasser. Det 
var det som skulle til for å gi den 
gamle bygdesaga i Sømådalen 
nord i Engerdal kommune nytt liv.

Tekst/foto: Jan Risbakken

Hullbekkmoen sag i sømådalen ble 
først bygd som allmenningssag for 
54 andelseiere i Holøy- Øversjødal 
almening. driften av saga var tuftet 
på dugnadsarbeide. de siste årene 
fram til 2015 mens saga fortsatt var 
i bruk, ble den driftet sporadisk av 
sju brukere. sømåen tradisjons-
handverk, etablert i 2008, trengte 
å utvikle bedriften på et sted der de 
kunne samle kompetanse og bygge 
ut egne verkstedlokaler. det gamle 
bygdesagbruket i sømådalen som 
i generasjoner ble brukt til å sage 
femundfuru, ble tatt over av sømåen 
tradisjonshandverk og bygd opp 
med hensiktsmessige lokaler i 2015. 
enkelte andre prosjekt kunne tas inn 
og dermed holde arbeidet gående 
også vinterstid. Mye av arbeidet med 
de ulike prosjektene skjer på stedet. 
Men med klimaet i engerdal samt 
visse krav til HMs, ble det etter hvert 
behov for større verkstedlokaler.

sømåen tradisjonshandverk as 
investerte for 1,4 millioner kroner i 
nnlegget på Hullbekkmoen som ble 
bygd ut med utvidelse av en lafte-
hall på 288 kvadratmeter og en egen 
produksjonshall for båter på 114 

kvadratmeter. sagbruket ble istand-
satt og anlegget ved sagbruket ble 
oppgradert med garderober og 
personalrom. 

utgangspunktet for bedriften var 
lafting og tradisjonelt snekkeroppdrag 
som arbeidsområder. i dag er restau-
rering, nybygg samt tilbygg på hytter 
og seterhus og produksjon av femund-
båten blitt en viktig del av bedriften. 
Hulbekkmoen sag ble kjøpt for 
300.000 kroner. istandsetting av saga 
ble kostnadsberegnet til 100.000 
kroner. Henning søndmør forteller 
at sagbruksdelen ikke blir noen stor 
del av driften.

- først og fremst blir det til eget bruk 
og til produksjon av spesielle dimen-
sjoner.

investeringen ble også gjort for å 
samle jobb til fem ansatte på samme 
arbeidsplass. satsingen innebar at 
gårdbrukere, handverkere og en pen-
sjonist kunne gå sammen om å få til 
en fellesbedrift med flere bein å stå 
på. alle hadde tidligere jobbet hver 
for seg. nå har bedriften samlet flere 
ansatte og en bredere kompetanse på 
ett og samme sted. Bedriften lager 
tømmer, panel og lister selv, tilpasset 
de gamle restaureringsobjektene. 
de ansatte sier at bedriftens styrke 

Den gamle bygdesaga i Sømådalen 
har fortsatt livets rett

Trebedriften

Trond Håvard Joten på bildet, har sammen med Svein Joten ført båtbyggertradisjonen videre 
med Femundbåten som et viktig produkt.
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har fortsatt livets rett

er at de kan ta alle mulige oppdrag. 
de satser først og fremst på oppdrag 
så nær lokalmiljøet som mulig. tre 
av de ansatte jobber på egen gård i 
tillegg, mens to har jobben i bedriften 
på heltid. i tillegg leies det inn noe 
sommerhjelp. Hovedmålet med 
satsingen ved den tradisjonsrike Hul-
bekkmoen sag i sømådalen har vært 
å kunne skape stabile arbeidsplasser, 
få til et godt arbeidsmiljø, være fleksible 
og ha et felles oppmøtested.  

Henning søndmør er født i 1977. 
gjennom far karl ove som sagman 

og utdannet ved skogskolen på 
evenstad og ved norges trelastskole, 
lillestrøm, har Henning også fått 
interessen for snekring. 
- Henning har bestandig vært glad i 
snekring, forteller karl ove. 

Henning selv synes det er interessant 
og trivelig med snekring, og forteller 
at han er oppriktig glad i yrket. det 
var derfor ikke annet enn naturlig at 
Henning tok utdanning innen snekker-
yrket. etter ett år på fosen folke-
høgskole med lafting og handverk i 
1996/97, utdannet han seg ved bygg-

handverksskolen daCapo Handverks-
skola i Mariestad i sverige. en 2-årig 
utdannelse innen bygghandverk med 
hovedfokus på gamle arbeidsskikker. 
etter å ha arbeidet i to år for stokk 
og stein i lom, flyttet Henning 
tilbake til hjembygda sømådalen. 
Henning søndmør brenner for be-
varing av gamle bygninger og gamle 
byggeskikker. de siste 17 årene har 
han hatt barndomsgrenda sømådalen 
som utgangspunkt for sitt arbeide og 
drevet handverksbedriften sømåen 
tradisjonshandverk as. da Henning 
kom tilbake til sømådalen, kjøpte 
han en av de eldste gardene i grenda 
som han har restaurert. siden har 
oppdragene strømmet på fra store 
deler av Østerdalen.

restaurering er helt eller delvis å til-
bakeføre og rekonstruere en bygning 
eller gjenstand til tidligere tilstand, 
forklarer Henning. Han holder også 
foredrag om ulike prosjekter, om 
materialkvalitet, båtbygging, stikke-
tak, skårrålaft, og erfaringer med å 
finne løsninger når en har med til-
skuddsordninger og private huseiere 
å gjøre.

i 2017 mottok Henning søndmør 
verneprisen fra fortidsminnefore-
ningen Hedmark som med denne 
prisen ville hedre en svært dyktig 
handverker. fortidsminneforeningen 
Hedmark fylkesavdeling har gjennom 
mange år delt ut denne verneprisen 
for å sette pris på eiere og handverkere 
som gjør en stor innsats for å ta vare 
på bygningsarven og formidle tradi-
sjonen videre.

Båtproduksjon
de siste årene er båtbygging blitt en 
viktig tilvekst ved sømåen tradisjon-
handverk. Hovedproduktet er femund-

Hyggelig lunsjstemning i det nye personalerommet. F.v. Hennig Søndmør, Svein Joten, Karl 
Ove Søndmør og Trond Håvard Joten.

F.v. Karl Ove Søndmør, Svein Joten, Henning Søndmør og Trond Håvard Joten, ser lyst på 
fremtiden for bygdesaga. De trives godt ved den lokale bedriften hjemme i Sømådalen med 
Gloføken som kulisse i bakgrunnen.
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båten etter gammel, lokal og levende 
tradisjon. Båtproduksjonen har 
bedriften overtatt etter egil røsten 
som har drevet båtbyggingen i elgå 
gjennom lang tid. den første femund-
båten ble bygd omkring 1930. sømåen 
tradisjonshandverk er et viktig 
kompetansesenter for restaurering og 
videreføring av tradisjonell fjellbygd-
bebyggelse. nå er bedriften i ferd 
med å utvikle et tilsvarende miljø 
for trebåtbygging.  et viktig miljø 
for så vel bygging som innsamling av 
tradisjon og kunnskap om båter og 
båtbygging i innlandet.

Henning søndmør syntes båtprod-
uksjon var en god idé. det ble derfor 
bestemt at sømådalsbedriften skulle 
ta på seg ansvaret med å føre båtbygger-
tradisjonen videre.

Høsten 2015 ble produksjonen flyttet 
til de nybygde verkstedlokalene ved 
Hullbekkmoen sag i sømådalen. i 
snart fem år har sømåen trandisjons-
handverk as drevet med båter. det 
startet med femundbåten. så kom 
robåten og deretter fløterbåten som 
en del deres produkttilbud. 

Bedriften har med andre ord et bredt 
varespekter og er derfor ikke så sårbare 
for svingninger i markedet. daglig 
leder Henning søndmør forteller 
at det er et godt marked for tilbygg 
på hytter og seterhus, og alle typer 
restaureringsarbeide. trebåten har på 
nytt blitt svært populært i femunden 
og omkringliggende vann. det er 
derfor bra etterspørsel etter produktet. 
som eneste båtbyggeri som er spes-
ialisert på innlandsbåter, opplever 
bedriften i tillegg forespørsler fra 
andre distrikt. felles for båtene som 
produseres i sømådalen, er at det er 
praktiske bruksbåter.

Svein Joten på bildet har hovedansvaret for å driften av sagbruket.

BÅNDSAGBRUK
for profesjonell småskala produksjon

NORWOOD  LumberMan MN26 
er den minste modellen 

av solide, driftsikre, allsidige og 
prisgunstige sagbruk

i båndsagsortimentet fra Norwood

ekte treglede

Orange PMS 166

MN26  33.800,-

Logosol Norge 
har fått nytt navn. 

NORLOG
samme firma 

samme folkene

LAVERE PRISER 

INDERØY - SANDEFJORD  •  TLF 47 87 50 00  •  INFO@NORLOG.NO

ENEFORHANDLER I NORGE  AV
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MN26 Fra kr. 29.900,-
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MS 193 C-E

MSE 190 C-BQ MSA 120 C-BQ

:: 30,1 cm³  ::  1,8 hk ::  3,6 kg  ::  

:: 1,9 kw  ::  230 V ::  4,5 kg**  ::  :: 35 min driftstid  ::  36 V  ::  3,8 kg*  ::  
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STIHL 
FOLK.
EKTE  
FOLK.
Tre motorsager med tre ulike kraftkilder.
Velg mellom bensin, elektrisk (ledning) eller batteri.
Alle produsert slik at de skal passe ditt behov og bruk!

Les mer på www.stihl.no
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Ung sørlending satser på tre!
Vi har truffet en ung sørlending 
som har startet opp sitt eget 
sagbruk på Sørlandet, nærmere 
bestemt i Lyngdal i Vest-Agder. 
Sakarias Vegge etablerte «Vegge 
Sagbruk» i 2017 og etter avsluttet 
skole er han nå klar til å satse 
videre på sagbruk.

sakarias forteller at han har vokst 
opp på en liten gård på sørlandet, og 
har alltid likt seg i skogen. skogsarbeid 
har det vært mye av hjemme, og han 
har også gått naturbruk-linja på kristen 
Videregående skole (kVs) i lyngdal, 
hvor skogsarbeid er en viktig del.  
i disse dager er han i ferd med å av-
slutte et års-studie innen økonomi 
og ledelse.

for et par år siden kjøpte de ei lita 
båndsag på gården, og begynte å sage 
litt forskjellige typer materialer, både 
fra bartrær og fra lauvtrær.  «Jeg har 
sett hvor trivelig og interessant det er 
å jobbe med dette, det har vel nesten 
blitt en lidenskap», forteller han. 
«det er ikke bare å sage opp stokken 
i planker. Man må finne beste måten 
å utnytte stokken på, og skjære riktig 
slik at man får kvalitet på det man 
lager.»

Han har saget litt eik og solgt gjerde-
stolper til bønder i rogaland. gjerde-
stolper av eik holder mye lengre enn 
impregnerte stolper. og så er det 
jo mye mer miljøvennlig! Han har 
også saget grove planker av eik, og 
flaske-skåren eik til utemøbler. det 
har også vært litt leieskur av gran og 
eik og andre lauvtrær som lind, ask 
og rogn.

fremover blir det nok fokus på malm-
furu til kledning og grove dimen-
sjoner av forskjellige treslag. osp er 
også en mulighet, men alt avhenger 
jo av hva kundene ber om. det blir 

fokus på uhøvlet materiale i starten, 
da det foreløpig ikke er noen høvel 
på plass. 

sørlandet er rikt på lauvtrær, noe 
som er lite brukt til trelast i dag. 
Men her er det muligheter for å 
utnytte lauvtrærnes gode egenskaper. 
eik kan brukes til mye, og styrken, 
holdbarheten og utseende gjør at det 
nok alltid vil være populært. osp er 
jo et godt alternativ til kledning, da 
den kan stå ubehandlet og man slipper 
vedlikehold.

råstoffet skaffes foreløpig fra egen 
skog. det er en del eik, og også en del 
malmfuru selv om det er i kystkom-
munen lyngdal. Men gården er ikke 
stor nok til å gi nok råstoff over tid, 
så da må det kjøpes inn. eventuelt 
kan man kjøpe på rot og hugge selv 
med sag og traktor. det står mye 
gammel skog på sørlandet, og det 
er ikke alt det lønner seg å ta ut med 
skogsmaskin.

i dag er det ei lita båndsag av typen 
WoodMizer lt10 som gjør jobben, 
men det må investeres i noe større 

om det skal bli effektiv produksjon. 
og det trengs tørke og høvel, og ikke 
minst må det bygges et bygg hvor 
saging og høvling kan foregå. det 
er mye som må på plass for at det 
skal bli noe fart på det, men man får 
begynne i det små.

Hovedutfordringen med å starte opp 
et sagbruk er naturligvis finansiering. 
Man må begynne forsiktig og etter 
hvert som man får litt overskudd, så 
kan man investere videre. innovasjon 
norge har allerede vært involvert 
i et forprosjekt som har bidratt til 
at man har kunnet vurdere både 
produkter og markeder, samt skaffe 
seg kunnskap om saging, tørking etc. 
kanskje kan man få videre drahjelp 
fra innovasjon norge til videre 
satsing?

Ja, vi har sett sakarias på mange kurs 
og arrangementer i regi av Bygde-
sagforeningen. Han forteller at han 
har hatt stor nytte av kursene hvor 
leif grøndahl har vært kursholder. 
«det har vært en glede å bli kjent 
med leif, og det har vært veldig 
inspirerende å se hva han har fått til 

Sakarias.
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på løten. Han er jo dessverre  gått 
bort, men jeg er glad for at jeg fikk 
muligheten til å treffe ham og lære av 
ham.» 

«Bygdesagforeningen både sentralt 
og lokalt her i agder er til stor nytte 
når det gjelder nettverk. Man får 
mye nyttig input fra erfarne folk i 
bransjen når man deltar på årsmøter 
og annet, og kanskje kan man få til 
noe samarbeid også. og det er inspi-
rerende å høre fra folk som har lykkes 
i bransjen»

«og så er det jo moro!», avslutter 
sakarias.Han registrerer også at 

interessen for trebruk blant ungdom 
i hans trakter er økende, og håper det 
kan bidra til flere og yngre medlemmer 
i foreningen vår. Bare siste året har 
foreningen registrert 4 ungdommer 
som er involverte i medlemsbedrifter.
kanskje er tiden inne for å etablere 
en egen ungdomsgruppe i norsk 
Bygdesagforening?

Sakarias og Leif Grøndahl (t.v.) sammen med 
andre medlemmer i foreningen på bedriftsbesøk 
under årsmøtet på Hønefoss  i februar 2019

Tlf 95 23 68 82 - www.stridsberg.no Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no

TREET ER KAPPET, 
MULIGHETENE MANGE, 
VI HAR VERKTØYET!

Din samarbeidspartner  
innen salg og service av:
• Sirkelsagblad
• Båndsagblad
• Høvel- og fresevektøy
• Diamantverktøy
• Sliping av verktøy

• Alt under samme tak
• Ansatte med lang erfaring
• Teknisk besøk
• Opplæring m.m

VI ER KJENT FOR VÅR GODE KVALITET!

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

Telf. 62 82 15 55
Fax. 62 82 15 50
e-post: info@usnr.com
www.USNR.com

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no
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Ny fylkeskontakt i Agder
det har nyleg blitt gjennomført års-
møte for fylkeslaget i agder, referert 
ein annan stad i dette bladet. eit flott 
arrangement med bedriftsbesøk, syn-
faring på bygg, årsmøte og sosialt 
samvær med servering. eit godt eks-
empel for andre fylkeslag. i årsmøtet 
takka Harald Mo Birkenes for seg 
som leiar for fylkeslaget, og ny leiar 
er Jens kristian Berglund. 

norsk Bygdesagforening ønskjer å 
takke Harald for den gode jobben 
han har gjort både lokalt og sentralt. 
Han har vore fylkeskontakt sidan 
2006 og medlem i sentralstyret i 
perioden 2008-2014. i tillegg har 
han vore i valnemnda i 2015-2018. 
tusen takk for innsatsen, Harald! 
du har gjort ein viktig jobb for 
foreininga. 

Vi vil også ønskje Jens kristian Berglund 
velkomen som ny fylkeskontakt, og 
gledar oss til å bli betre kjent med 
deg i organisasjonen vår. 

Jens Kristian Berglund 
presenterer seg
Jeg vokste opp på en mellomstor 
gård i danmark. flyttet til norge 
og overtok, sammen med min kone, 
et småbruk på Mosby etter hennes 
foreldre. Her startet vi med «grønn 
omsorg» rettet mot psykiatrien i et 
prøveprosjekt. Prosjektet ble avsluttet 
etter prøveprosjektet, da den politiske 
arenaen ikke var klar for privatisering 
på det tidspunktet.

i forbindelse med dette investerte vi 
i vår første bandsag, en Wood-Mizer 
mobilsag. dette var starten som ble 
til 10 år med mobilsaging med «liten» 
bandsag, deretter med en stor Wimmer 
bandsag i 4 år til. siden da har saga 
blitt stående hjemme hvor jeg tar 

imot leieskur, hovedsakelig grovt 
løvtømmer. Jeg sager også kjerneved 
av furu.

etter kort tid med bandsag fant jeg 
fort ut at 80% av saga hadde med 
sliping og vigging av sagbladet å gjøre, 
samt valg av riktig blad til oppdraget. 
etter et par år startet jeg med slipe-
service og driver fremdeles med dette 
for både smale og brede bandsagblad.

i begynnelsen av sageventyret ble jeg 
invitert til kurs på Bygland skogskole 
hvor det ble holdt kurs i alt som hadde 
med saging, høvling, tørking og sor-
tering å gjøre. kursene var gull verdt 
for en nybegynner. 

den andre store gevinsten var et lokalt 
nettverk av småsagbruk som jeg ble 
kjent med. Vår nåværende styreleder 
arne Høye tok initiativet til å skape et 
nettverksforum, agder treformidling, 
hvor vi hadde mange samlinger på 
hverandres bruk, hvor vi så, lærte og 
fikk inspirasjon. etter noen år ble 
denne foreningen lagt ned og vi gikk 

sammen med Øst-agder og fikk 
nBf agder startet opp. dette å kunne 
samles slik for å inspirere og høre 
fra både innovasjon norge og fylket 
har vært svært nyttig og informativt. 
det kan være vanskelig å tumle alene 
med dagens jobb på hver sin tue, og 
i tillegg klare å få med seg markedets 
priser for f.eks materialer. da blir det 
fort til av man selger til samme pris 
som for 5 og 10 år siden. det fører 
til at en selv blir snytt, og er med på 
å holde prisen nede for andre også.

Jeg vil benytte anledningen til å opp-
fordre andre til å danne fylkeslag og 
ha 2 - 3 samlinger pr. år. dette for å 
se hverandres bruk, få fellesskap, dra 
nytte av hverandre og få input fra 
myndighetene. det er en stor glede 
å jobbe med tre, ikke minst nå hvor 
det er politisk bestemt at tre skal ha 
en mye større plass i samfunnet vårt.  

det ser lyst ut for småsagbrukene 
i framtida!

Kartlegging av skog- og 
trebedrifter i Hordaland 
og Sogn og Fjordane
norsk Bygdesagforening vil i løpet 
av sommaren fullføre ei kartlegging 
av alle skog- og trebedrifter i Horda-
land og sogn og fjordane. dette som 
eit resultat av at medlemmane i sogn 
og fjordane etterlyste ei oversikt over 
bransjen i samband med seminaret 
«Vi som satsar på tre».

fylkesmannen i Vestland er med på 
å finansiere prosjektet. resultatet skal 
bli ein oversikt over alle bedrifter 
som arbeider med tre, som også på 
sikt skal bli digital. Målsetjinga er eit 
betre samarbeid mellom aktørane, 
marknadsføring av bedriftene sine 
produkt og bransjen elles. Vi har 
allereie spørsmål frå andre fylke om 

Jens Kristian Berglund.

Organisasjonsnytt



17

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre

Dobbelkoniske sirkel 
av kvalitet er tilbake
Bånd til mobile sagbruk av kvalitet
Alt innom høvleriverktøy
 

Kontakte oss 62574600
www.lsab.no 
Følg oss på Facebook for gode tilbud

Har du kontroll på 
HMS - arbeidet?
Vi har systemet du treng 

for å kome i gang

• Enkelt i bruk og praktisk 
tilpassa sagbruk

• Systemet er utabeidd i 
samarbeid med arbeidstilsynet

• Pris: 3000,- + mva
 

ta kontakt på admin@sag.no 
eller mob: 918 86 113

kartlegging av aktørar, så kanskje det 
er mogeleg å få til ei nasjonal kart-
legging på sikt? spennande blir det 
i alle fall - og heilt nødvendig for 
bransjen! 

Siste seminar i prosjektet 
«Vi som satser på tre»
det siste seminaret i serien blir 
arrangert i Hordaland den 17. sept-
ember 2019. Vi har ikkje arrange-
mentsstad på plass enno, men vil 
avklare det med det første. følg med 
på våre nettsider www.sag.no.

alle skog- og trebedrifter i Horda-
land vil bli invitert til arrangementet. 
Her blir utviklingspotensial, samar-
beid, produktutvikling, osv. diskutert. 
ein svært interessant dag, der eli 
grete Høyvik frå Balestrand leiar 
dagen og får fram kva bransjen sjølv 
har av moglegheiter og utviklings-
potensiael. 

Vi håpar sjølvsagt på god deltaking 
både frå medlemmar og andre. 

Studietur hausten 2019
norsk Bygdesagforening skal også 
dette året arrangere studietur. det vart 
under årsmøtet i februar bestemt at det 
skal arrangerast studietur også i år.

Vi er enno i ein startfase i planlegg-
inga, men det ser ut som det blir ein 
tur på 2-3 dager i området garder-
moen, Hedmark, akershus og til 
sverige.

det ser ut som at turen blir i slutten 
av oktober i håp om at den verste 
jaktiveren har lagt seg. det vil bli 
sendt ut informasjon til medlemmane 
når vi har fått klart eit program. 
Vi vil også nytte heimesida vår 
www.sag.no til informasjon.
 
Årsmøte 2020
På styremøte den 13. juni vart det 
bestemt at årsmøtet i 2020 skal leggast 
til trondheim/Verdal området. det 
er ei stund sidan vi har vore i dette 
området og det er gode kommunika-
sjonar dit. Både med fly, buss og tog. 
Vi i administrasjonen startar plan-
legginga like over ferien og vil gjerne 
ha tips om spennande prosjekt/

bedrifter eller tema som bør i fokus. 
Vi satsar på å arrangere i midten av 
mars, altså noko seinare enn det som 
har vore tradisjonelt.

Kurs 2019
Vi har kun gjennomført 1 kurs i 2019, 
medan vi i følgje arbeidsplanen som 
vart vedteken på årsmøtet totalt skal 
ha 6 kurs.

Vi ønskjer fleire innspel på kva type 
kurs medlemmane har behov for. Vi 
har tidlegare arrangert mange ulike 
typar kurs som: 
• Drift av sagbruk
• Høvling
• Sliping av verktøy
• Sortering av konstruksjonsvirke
• Panelsortering
• HMS
• Bruk av sosiale media
• Sal og marknadsføring
• Lafting
• Grindverksbygging
    m.fl.
 
Vi arrangerer kursa i alle delar av 
landet. send oss ei e-post eller ring 
dersom du ønskjer kurs.
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Den 19. mars var det seminar 
på Tjelsundbrua Kro&Hotel. 21 
deltakarar hadde meldt seg på 
seminardagen «Vi som satsar 
på tre!». Dei aller fleste frå sag- 
og treforedlingsbedrifter, men 
også frå skognæringa, skuleverket 
og bygningsvern. 

Sæteråsen Sag & Høvleri
dagleg leiar torgeir Hjalte innleia 
dagen med eit spennande inspirasjons-
foredrag om bedrifta. saga vart starta 
opp i 1992 som binæring til gardsbruk 
i tennvassåsen i Harstad kommune. 
i 1997 vart sæteråsen sag ans stifta 
som eige selskap, og omgjort til 
aksjeselskap i 2006 under noverande 
namn sæteråsen sag & Høvleri as. 
eigarar og drivarar er dagleg leiar torgeir 
Hjalte og arild kulseng-Hansen.

Bedrifta sagar, tørkar og høvler til alle 
formål. tømmeret er for det meste 
handla lokalt, men får også ein del 
leveransar frå saltdalen/steigen. 
sæteråsen har 3 faste tilsette og ein del 
ekstrahjelper i tillegg. nytt av året er 

at Mathias Wahl byrja i bedrifta som 
lærling i trelastfaget. omsetninga er 
i dag på om lag 3 millionar, med 
potensiale til det dobbelte.

utstyr: Weinig 6-spindla høvel, 
sCM dimensjonshøvel, sirkel tørr-
kløyve, Vacumtørke/varmebehand-
lingsanlegg, sponpresse, kondensa-
sjonstørke, Wood-Mizer båndsag, 
Mebor Vr, taifun rCa vedmaskin.

Produksjonen er høvellast, varme-
behandla virke, båtmateriale, trelast, 
villmarkspanel, sibirsk lerk,  rund-
tømmerprodukt, fyringsved og 
fasadeelement.

Varmebehandla virke - Vatre
den hittil største investeringa er 
vacumtørka/varmehandlingsanlegget 
der trevirket blir varma opp til 180-
212 grader slik at vanleg gran og furu 
får same eigenskapane som impregnert 
virke og sibirsk lerk. Varmebehandlinga 
gir mykje betre dimensjonsstabilitet 
og sterk motstand mot sopp og råte. 
samtidig begrensar det sprekkdannelse 
og forbetrar isolasjonsevna.

torgeir sin presentasjon engasjerte 
forsamlinga, og spørsmåla hagla frå 
dei interesserte tilhøyrarene. kjekt å 
oppleve slikt engasjement.

Gjennomføring seminar
resten av dagen jobba deltakarane 
etter same opplegg som tidlegare, 
med eli-grete som kyndig og myndig 
prosessleiar. open space-metoden ho 
brukar gjer at dei involverte bestemmer 
kva tema dei ønskjer å jobbe med 
gjennom dagen.

etter 2 rundar med gruppearbeid 
med ulike tema, vart følgjande tema 
valt å jobbe med på slutten av dagen. 
4 grupper jobba med kvart sitt tema:

• Vidareforedling
• Marknadsføring - merkevarebygging:  
   arenaer og målgrupper
• Tre i nye bygningar
• Materiallager Nord: på rot, fysisk 
   database. felles om større oppdrag.

kvar gruppe skulle utarbeide hand-
lingsplan for desse:  kva, korleis, når 
og kven skulle dei gode hjelparane i 
prosjektet vere. Pluss og minussider 
skulle vurderast, samt truslar og mulig-
heiter med prosjekta. dei ferdige 
planane tok gruppene med seg heim, 
men er dokumentert i rapport som 
vart ettersendt til samtlege deltakarar 
saman med presentasjonen til sæter-
åsen sag & Høvleri as.

Vellukka seminar i Troms

Torgeir Hjalte avslutta foredraget med å vise 
kleklypa i heiltre -laga på Sæteråsen i 2018. 
Det er søkt om verdensrekord på den: 3,76m 
lang, 70cm høg og 45cm brei. 
Foto: Inger Marie Svingeset.

Blide deltakarar på seminaret i Nordland og Troms: Fv. Kjartan Gran, Samtinget/rådgiver 
bygningsvern. Johanne Harang, Saghaugen Gård. Gyrd Harstad, Kvæfjord kommune/skog-
pådriver og Øystein Lyngmo, sagbrukseigar.
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Torsdag 11. april hadde Agder-
foreninga årsmøte. Vi begynte 
med et besøk hos Odeltre AS. 

odeltre drives av elling torfinn tveit. 
odeltre er et av de mest aktive små-
sagbrukene i agder. elling torfinn 
følger mye med på markedet både på 
tømmer og trelast og bidrar mye med 
sin kunnskap og erfaring til oss i agder. 
Han er også lokallagets revisor. 
odeltre ligger i åmli, ikke langt fra 
Bergene Holm avd. nidarå. Han har 
god kontakt med dem og har blant 
annet mulighet for tørking der. de 
kan også samkjøre noe transport.
tomta hos odeltre ligger på en flat 
furumo. elling torfinn er veldig for-
nøyd med tomta. enkelt grunnarbeid 
og flatt terreng betyr mye. det er 
også gode naturlige tørkeplasser. 
odeltre tørker mest mulig naturlig. 
de er nøye med stabling. utrolig 
fine stabler, rette i ene sida og strøene 
rett overfor hverandre. i den rette 
sida ligger strøene helt ut mot enden. 
dette er fordi endesprekk i materialene 
stopper alltid ved strøet. det er kvalitet 
som gjelder for odeltre. de er nøye 
med å få inn kvalitetstømmer. stor 
kjernevedandel og lange lengder. de 
vil ha minst 20 cm diameter kjerne-
ved i topp. de har ei karasag og en 
høvel av typen logosol PH 260.

de er flinke til å tilpasse seg markedet. 
når villlmarkspanel var på det mest 
populære gikk det mye på det (det 
skjæres fortsatt, men etterspørselen 
er mye mindre). i flere år nå har det 
vært fokusert mye på kjerneved. 
odeltre hadde sammen med gryting 
trelast i gjerstad bl.a. all levering 
av kjernevedkledning og takbord til 
åmli rådhus. over 23 000 løpemeter. 
dette er omtalt spesielt i sagbladet 
nr 2, 2013. dette ble levert innsatt 
med jernvitrol. de fant da ei løsning 
med dypping i et kar med jernvitrol-

løsning. Jernvitrol har ingen beskyttene 
effekt. det er kun for å få raskere og 
jevnere gråning. På denne måten får 
en raskere gråning også under gesimser 
og andre værbeskyttende plasser, 
og de skiller seg ikke så ut fra andre 
steder på fasaden. de høvler også en 
kledning med en profil som gjør at 
det blir luftgjennomstrømning mellom 
hvert bord. i utgangspunktet en låve-
kledning men med «lipper» på som 
gjør at en ikke ser gjennom når det 
krymper. samtidig er det altså luft 
mellom.

etter besøket hos odeltre gikk turen 
til åmli sentrum. der ble det en 
kikk på det omtalte rådhuset før vi 
tok fatt på pizza og møte på åmfoss 
kafeteria. Med oss denne dagen var 
reidar tveiten fra fylkesmannens 
landbruksavdeling og Christian 
espegren fra skogselskapet i agder. 
de er veldig positive og bidrar til 
mye hjelp for oss i agderforeninga. 
Her snakket tveiten bl.a. om marked 
og framtidsutsikter. espegren snakket 
om skogselskapets arrangementer for 
året som kan ha interesse for oss. 
Bl.a. skal de i august ha en dag skog-

vandring. da blir skogselskapet i 
agder sin styreleder kåre Haugås 
med som naturlos. det blir også besøk 
på gammelt sagbruk, som fyller 100 
år i ås.  som pensjonert tømmermåler 
innehar Haugås veldig god kunnskap 
om tømmerkvaliteter som det blir 
moro å høre på. dato for arrange-
mentet er 5. august og starter kl. 17.00. 
Møt opp på Mo i gjerstad. 

espegren skal også hjelpe oss i lokal-
laget til å bli registrert i Brønnøy-
sund. Vi har en konto, og for å slippe 
å ha den på en privatperson, er det 
fattet vedtak om at vi skal registrere oss.

Vi var 13 stykker på møte. i november 
2018 hadde vi et møte i søgne hos 
lokallagsstyremedlem svein repstad. 
Her var hovedtema flisfyring og vi 
var hele 25 stykker. 

under årsmøtet ble det valgt ny 
styreleder som nå er Jens kristian 
Berglund. Øvrige styremedlemmer 
er: svein repstad, egil fløystøl og 
Harald Mo Birkenes.

«Uten mat og drikke…» Møte og mat på Åmfoss Kafeteria. Foto: ???

Årsmøte i Agder www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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Samarbeider om 
fagopplæring
nye produksjonsmåter og nye pro-
dukter stiller nye krav til de ansatte. 
stangeskovene og ringalm ser på 
muligheten for å samarbeide om 
opplæringsaktivitetene.

Vil ta fagbrev
fagkunnskaper er basis for godt utført 
arbeid. i tillegg gjør kunnskap arbeids-
oppgavene mer interressante og jobben 
blir mer givende. for trelastbedriftene 
stangeskovene og ringalm er med-
arbeiderenes fagkunnskaper viktig.  
- skal vi lykkes som leverandør av 
kvalitetsprodukter må våre ansatte 
ha en god faglig oversikt over hele 
produksjonsprosessen, forklarte 
trond lunås i ringalm, da tretek-
nisk informerte ansatte og ledelse 
hos stangeskovene og ringalm om 
fagutdanning for voksne.

elevene kan gjennomføre utdanningen 
samtidig med at de er i jobb. utdan-
ningsopplegget er nettbasert og under-
visningen kan følges fra bedriften 
eller hjemmefra. en vanlig PC med 
bredbånd er det som knytter elevene 
opp mot det ”virtuelle klasserommet”. 
- Mulighet for livslang læring er viktig 
for våre ansatte, for oss som bedrift 
er fagkunnskaper grunnlaget for 
lønnsomhet inn i en fremtid i endring, 
understreker lunås.

Industriell overflatebehandling 
tre er basis for de fleste av treindu-
striens produkter, grunnleggende 
kunnskaper om treets oppbygging 
og egenskaper er avgjørende for at 
produksjonsprosessen utføres rett. 
- Vi i stangeskovene jobber spesielt 
med utvikling av overflatebehandlede 
produkter både til innvendig og 
utvendig bruk. fagkunnskaper både 
om tre og den industrielle prosessen 

må være på plass hos bedrifter som 
ønsker en ledende posisjon, fortalte 
sverre kværner i stangeskovene.

Tilpasset undervisningsopplegg 
treteknisk har i dag ansvaret for 
teoriundervisning av voksne som 
ønsker å avlegge fagbrev i trelastfaget. 
stangeskovene og ringalm ser nå på 
om et samarbeid kan forsterke fag-
undervisningen opp mot bedriftenes 
konkrete drifts- og utviklingsbehov.
Kilde: www.treteknikk.no

Effektiv tømmertransport
- Hvert år sparer vi rundt 100 milli-
oner kroner som følge av mer effektiv 
tømmertransport på veg, sier trans-
portrådgiver i norges skogeierforbund, 
dag skjølaas.

i 2007 ble tillatt totalvekt for tømmer-
vogntog i norge økt fra 50 til 56 
tonn, og i 2013 ble totalvekta hevet 
videre til 60 tonn.

en rapport som skogeierforbundet 
utarbeidet i mai i år, viser at 49 % av 
fylkesvegnettet og 12 prosent av det 
kommunale vegnettet nå kan trafikk-
eres med tømmervogntog som er 24 
meter lange og 60 tonn tunge. dette 
er en økning fra henholdsvis 43 og 9 
prosent fra høsten 2017.

Omklassifiseringen av vegnettet
omklassifiseringen av vegnettet er i 
stor grad gjennomført uten at det er 
gjort fysiske tiltak på vegnettet. to 
forhold har vært spesielt viktige for 
innføringen av 24 meter og 60 tonn:
statens vegvesen har gjennomgått 
bruene på fylkesvegnettet og avklart 
hva de tåler. for mange bruer var det 
usikkert.

representanter fra skognæringen har 
gjennomført et stort antall møter og 

temadager sammen med statens veg-
vesen, fylkeskommuner og kommu-
ner hvor næringen har redegjort for 
sine ønsker og prioriteringer. næringens 
initiativ og aktive medvirkning har 
vært avgjørende for innføringen av 
24 meter og 60 tonn.

55 prosent av transporten kjøres 
med 60 tonns lass
data fra skogdatas systemer viser at 
mer enn 55 prosent av transporten 
nå foregår med 60 tonns lass. denne 
andelen har økt jevnt og trutt fra 
innføringen av 24 meter og 60 tonn 
ble vedtatt høsten 2013. sammen-
lignet med 2007 da tillatt totalvekt 
var 50 tonn, tilsvarer de endringene 
som er gjort en årlig innsparing på 
om lag 100 millioner kroner.

Mer av vegnettet kan 
omklassifiseres
– det er fortsatt mulig å skrive opp 
mer av vegnettet administrativt uten 
at det skal gi økt vegslitasje, sier skjølaas.
Mulighetene ligger først og fremst i:
• Økning av tillatt vogntoglengde til 
   24 meter fra 22 meter som skal 
   fases ut
• Økning av maksimal totalvekt til 
   60 tonn fra 56 tonn som skal fases ut
• Økning av maksimal totalvekt der 
   bruene ikke er begrensende (gjelder 
   både Bkt8 og Bk10) 
• Bedre utnyttelse av vinterperioden

- i tillegg er fjerning av flaskehalser 
gjennom det statlige bruprogrammet 
for fylkesvegnettet viktig for å effektiv-
isere transporten, sier skjølaas.
en økning av tillatt totalvekt fra 
50 til 60 tonn gir:
• 33 prosent mer nyttelast
• 25 prosent færre transporter
• 15-20 prosent lavere kostnader
• 15-20 prosent lavere klimagass-
   utslipp
Kilde: www.skog.no



Økt støtte til låver i tre
staten og jordbruket er enige om at 
de vil øke tilskuddet til driftsbygninger 
i tre i landbruket. – det betyr mye 
for utviklingen for norsk verdiskapning 
og den trebaserte industrien vår, sier 
Per skorge, administrerende direktør 
i norges skogeierforbund.
 
Per skorge er fornøyd med at forslaget 
om økt støtte til driftsbygninger i 
tre i landbruket får gjennomslag.
det var norges skogeierforbund som 
spilte inn forslaget om ekstra til-
skudd til å bygge driftsbygninger i land-
bruket i tre i årets jordbruksoppgjør.

– Her traff vi godt med forslaget 
vårt, og fikk raskt gjennomslag. det 
er flott at både jordbruket og staten 
ønsker dette velkommen, sier skorge 
og legger til at det er viktig at bønder 
som selv ofte også er skogeiere går 
foran som gode eksempler og bygger 
sine egne bygninger i tre.

i tilbudet fra staten under årets 
jordbruksforhandlinger skriver de at 
det innføres et ekstra tilskudd ved 
investering i landbruksbygg i tre på 
inntil 20 prosent av ordinært inn-
vilget tilskuddsbeløp. den totale 
rammen for støtte til driftsbygninger 
i tre kan overskride kronetaket med 
inntil 400 000 kroner slik at trebruk 
stimuleres også i de større prosjektene. 
ordningen er i første omgang tenkt å 

vare i tre år for å få fart i byggingen i tre.

Vil utgjøre en forskjell
– nesten alle driftsbygninger i land-
bruket bygges i dag i stål og betong. 
Hvert år bygges det anslagsvis 400.000 
kvadratmeter landbruksbygg til en 
kostnad på over fem milliarder kroner, 
opplyser skorge.
Bygging av landbrukets driftsbygninger 
i tre vil gi mange positive effekter.
– det handler om å legge til rette 
for lokal og nasjonal verdiskapning, 
et langt bedre klimaregnskap og økt 
trivsel for folk og dyr, sier skorge som 
mener dette gir store muligheter.
– en økt tilskuddsramme på 20 % 
er betydelig, og jeg tror dette vil gjøre 
at mange av driftsbygningene som settes 
opp fremover, vil bli bygget i tre.
Kilde: www.skog.no

Bygger pelletsfabrikk 
til 200 millioner kroner
arbaflame bygger nå sin første 
kommersielle fullskalfabrikk for 
produksjon av selskapets patenterte 
trepellets. den nye fabrikken på 
grasmo utenfor kongsvinger får 
en årlig produksjonskapasitet på 70 
000 tonn pellets, som skal leveres til 
det franske energiselskapet engies 
kullkraftverk i rotterdam.

– Vi bygger nå vår første fullskala-
fabrikk, og markerer dermed at vi er 
industrielt i gang med å være et full-
godt alternativ til kullkraftverkene i 
verden som leter etter en kullfri og 
biobasert energiløsning, sier Ceo 
i arbaflame Bjørn Halvard knapp-
skog i en pressemelding.

Pelletsfabrikken er bygget på norsk-
utviklet teknologi og skal levere på 
kontrakten arbaflame nylig signerte 
med engie om årlig leveranse av opp-
til 70 000 tonn pellets. fabrikken vil 

koste 200 millioner kroner å bygge 
og har fått støtte fra enova på 78 
millioner kroner.

– Vi står nå foran et industrielt løp 
med etablering av flere fabrikker i 
årene som kommer. Vi har en gjensidig 
intensjon med engie om å raskest 
mulig komme opp til 200 000 tonn 
leveranse, og deretter gradvis øke til 
en kapasitet på opptil 1,8 millioner tonn, 
som er mengden kraftverket trenger 
for 100% fornybar konvertering, sier 
knappskog

– for oss har det derfor vært viktig 
at verdens første fabrikk blir bygget 
i norge, både fordi det gir oss verdi-
full nærhet til prosjektet og kompe-
tansen, men også fordi teknologien 
faktisk ble oppfunnet og utviklet her, 
sier knappskog.

arbaflames dampbehandlede pellets 
har tilnærmet samme egenskaper 
som kull, er vannbestandig og har 
høy energitetthet. de spesielle egen-
skapene gjør at kostnaden ved å kon-
vertere kullkraftverket blir betydelig 
redusert, som er en stor fordel sam-
menlignet med alternative biopro-
dukter som eksempelvis hvit pellets.

– det er en seier for fornybarsatsingen 
i norsk skogindustri at vi med norsk 
råstoff produsert ved vår nye fabrikk 
kommer til å redusere Co2-utslippene 
ved kullkraftverket i rotterdam med 
omtrent 140 000 tonn i året, sier 
knappskog.

arbaflame har allerede gjennomført 
vellykkede tester ved 15 kullkraftverk 
rundt om i verden, og fikk nylig 180 
millioner i eu-støtte gjennom Hori-
sont 2020-programmet for å etablere 
et demonstrasjonsanlegg på samme 
kraftverk.
Kilde: www.trenytt.no

Kutterspon
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Per Skorge. Foto???
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Bygdesagenes leverandørguide www.sag.no

Telf. 62 82 15 55  •  Fax. 62 82 15 50
e-post: info@usnr.com  •  www.usnr.com

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

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

Mebor Norge AS  
tlf. 995 46567 

eller 952 27691

Norsk
Treteknikk AS

leverandør trelasttørker
www.inmark.no • Mob: 900 82 004
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Toolmarket tilbyr et komplett sortement
Belagte fresere, HSS, stelite og HM samt homogene. 
Toolmarket bytter (omlegger) skjær på gamle fresere  
uansett fabrikat. 

Toolmarket leverer et komplett skjæreprogram i løse  
stål for høvling i ulike materialer. HM, HSS, stelite  
eller coated stål. 

Tilhørende produkter
•  Sagblad og band

•  Hydrohylser

•  Slipeskiver

•  Ultralyd vaskemaskiner

•  Egne slipeverksted

AS

Månedens tilbud fra

Lavere kostnader, gir lavere priser

Avd. Rudshøgda
Tlf.: 95 00 33 99
fodnes@online.no

Avd. Delta Slipeservice Oslo
Tlf.: 22 32 02 88
delta@slipeservice.no

Toolmarket i Norden
Tlf.: 0046 563 811 82
info@toolmarket.se

Tlf.: 40 48 48 11
moelven@toolmarket.no


