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Norsk Bygdesagforening vart stifta i 
1987. Foreninga har ca 215 medlemmer 
pr. desember 2021. Medlemskontigenten 
er gradert etter lønnsutgifter: 
Under 500.000 =     2 950 pr. år. 
Mellom 500.000 og 1 mill. = 3 750 pr. år. 
Over 1 mill. =   5 250 pr. år.
Fyrste medlemsår gir vi 50% rabatt. 
Det er også høve å tinge interesse-
medlemsskap til kr. 950,- (Dette inkl. 
Informasjon og medlemsblad).

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

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

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

Rune Skjørestad,
styremedlem
Pb. 39, 4395 Hommersåk
Tlf. 907 99 053
post@riskasag.no

Olaf Dybvad
styremedlem
Dyvasvegen 454
7517 Hell
Tlf. 911 45 773
oldybvad@online.no

Ole Jegleim,
styremedlem
Rotneimvegen 685,
3550 Gol
Tlf. 908 29 766
jegleim@online.no

Kjartan Bergsvåg,
styremedlem
Fennavegen 15
5709 Voss
Tlf . 906 42 168
kbergsva@online.no

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud,
Sarpsborg, tlf. 906 54 395

Akershus
Roar Sørgård, Hurdal, tlf. 909 96 273

Hedmark
Ivar Grøndahl, Løten, tlf. 62 59 00 05

Oppland
Per Arne Jostad, Snertingdal,
tlf. 61 18 14 15

Buskerud
Øyvind Wiger,
Vikersund, tlf. 416 42 731

Vestfold
Runar Bekkeseth,
Holmestrand, til. 33 05 16 12
 
Telemark
Asbjørn Roheim,
Bø i Telemark, tlf. 35 95 45 79

Agder
Jens Kristian Berglund, 
Mosby, tlf. 450 39 404

Rogaland
Åsmund Bakka,
Suldalsosen, tlf. 905 23 907

Hordaland
Pål Solberg, Lonevåg, tlf. 952 11 103

Sogn og Fjordane
Jan Arild Vatnelid,
Straumsnes, tlf. 976 64 048

Møre og Romsdal
Herman Hervåg,
Sykkylven, tlf. 994 63 539

Sør-Trøndelag
Håvard Sunnset,
Korsvegen, tlf. 924 57 666

Nord-Trøndelag
Ottar Staberg, Utøy, tlf. 959 31 179

Nordland
Øystein Lyngmo,
Laukvik, tlf. 997 31 591

Troms
Arild Kulseng-Hansen,
Harstad, tlf. 947 89 350

Finnmark
Helge Molvig,
Vadsø, tlf. 454 72 526

Sagbladet er eit medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening og blir 
utgjeve med 4 nummer i 2021. 
Bladabonnement kostar kr 600 pr. år. 
For fleire abonnement til same 
adressat betales kr 300 pr. år/blad. 
Medlemsbladet er inkludert i med-
lemskontingenten. Ta kontakt med 
redaktør om du ønskjer abonnement 
eller evt. medlemskap i foreininga.  
Opplag 400.

Redaksjon avslutta 13.12.21

Ansvarleg redaktør:
Inger-Marie Svingeset
Tlf.: 918 86 113
e-post: admin@sag.no

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

Trykk: TS Trykk AS

Utgjevingar 2022
NR.: Materiellfrist Utgjeving
Nr. 1  10. feb.   25. feb.
Nr. 2 20.mai  10.juni.
Nr. 3 12.sept.  8.okt.
Nr. 4 1.des.  20.des.

Priser på annonsering i Sagbladet:
Heilside (178x238mm)  kr. 3.860,-
Bakside (178x238mm)  kr. 4.300,-
1/2 side (178x118mm)      kr. 2.425,-
1/4 side (84x118mm)  kr. 1.600,-
1/8 side (114x49mm)  kr. 1.100,-
Prisane er eks mva.
Vi er fleksible på størrelsane.

Rabattordningar: Ved bestilling av 
innrykk i alle utgåver i 2022 får du 
10% rabatt. Ved bestilling av 4 på-
følgande innrykk vil annonsør også 
bli presentert på attraktiv plass i 
Leverandørguiden på nest siste side 
i bladet.

Framsidefoto: Julehelsing frå 
Pasvikdalen. Foto: Sotkajærvi’s 
Verden v/disponent Ben Arne 
Sotkajærvi.

Sagbladet
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Frå redaktørkrakken
Siste innspurt før jul og tradisjonen 
tru så blir det akkurat tidsnok til å 
få ut siste utgåve av Sagbladet dette 
året også. Vi har på tross av pandemi 
og utfordringar i høve reiserestriksjo-
nar og økonomi  klart å produsere 4 
utgåver av Sagbladet også i år. Det er 
vi både stolte og takknemlege for at 
vi har klart, fordi vi veit frå vår med-
lemsundersøking at bladet er viktig 
for medlemmane. 

Vi er også takknemlege for det gode 
samarbeidet vi har hatt med både 
medlemmar og andre fagbladredak-
sjonar, som har hjelpt oss med både 

tips og reportasjar. Utan dykk hadde 
det ikkje blitt 4 utgåver!

Vi har i tillegg til bedriftsreportasjar 
ein del organisasjonsstoff i denne ut-
gåva. Mange kurs har blitt gjennom-
ført i haust og vi har fått organisert 
nye på starten av neste år, desse har 
vi via plass til. I tillegg ligg årsmel-
dinga inne og innkalling til årsmøte. 
Vi håpar inderleg at restriksjonane er 
på eit nivå at vi kan arrangere årsmø-
tehelg 4.- 6. mars. Det er planen pr. dato. 

Der håpar vi at mange vil delta og at 
vi ser mange nye fjes.

Vi har 27 nye medlemmar i foreininga 
så langt i år, noko som er svært gledeleg 
etter fleire år med nedgang.Vi ser fram 
til eit nytt år og lovar å gjere vårt beste i 
høve til både medlemsbladet og aktivite-
tar i foreininga. 

Takkar for samarbeid, abonnement 
og medlemskap i 2021. 

Fredeleg jul til dykk alle!

Inger Marie

Kjære sagvenner!
Nå er jammen meg snart høsten over, 
og fryseren fylt opp med deilig kjøtt
fra forskjellige typer vilt! 

Høsten har vært preget av stor 
aktivitet i skogene og på sagbrukene 
rundt omkring i landet. Markedet ser 
ut til å være bra for spesialproduk-
ter selv om detaljmarkedet nok har 
stoppet nesten opp. Mange private 
venter med å sette i gang prosjekter 
i påvente av at prisene går ned igjen, 
og jeg tror det vil bety stor etterspørsel 
igjen også på privatmarkedet utpå 
nyåret.

Kan være greit med ei litt roligere 
tid nå før jul, så vi får fylt opp igjen 
lagrene.

Forferdelig med all skogen som 
blåste ned for en måned siden på 
Østlandet, håper på gode forhold i 
skogen slik at det meste av tømme-
ret blir berget. Kanskje det blir noe 
spesialtømmer til våre medlemmer ut 
av det også?

Her på saga har vi kjent kuldegrade-
ne på kroppen ei tid nå, med minus 
18 som det verste. Kuldegrader 
medfører mye ekstra jobb for oss med 
å ta vare på maskiner, hydraulikk etc. 
Dessuten er det utfordringer å få saga 
til å gå i slik kulde.

Hører fra alle i bransjen at det har 
vært et fantastisk bra år, og de fleste 
har tjent bra med penger. Noe som 
igjen gir rom for investeringer og nye 
maskiner. Bruk litt tid på å tenke på 
de rette investeringene, slik at dere 
kan møte fremtiden bedre rustet når 
tidene forandrer seg. 

Utrolig vanskelig om dagen å henge 
med på priser, men hvis vi henvender 
oss til de store sagbrukene i Moelven 
og Bergene Holm, får vi en pekepinn 
på prisnivået på standard varer. Så må 
vi prise oss en god del over disse!

Ser også at administrasjonen har 
hatt en travel høst. Med noe redusert 
bemanning med daglig leder delvis 

sykmeldt, har det selvsagt vært 
en utfordring.

Det har vært mange og stor aktivitet 
på kursene dette året, og takk til alle 
som har bidratt til at dette har blitt 
gjennomført så bra, tross pandemien 
vi er inne i. Dette har igjen ført til 
økning i antall medlemmer, og det er 
veldig bra!

I skrivende stund så er det ikke endelig 
bestemt noe om årsmøtet 2022, 
de gjeldende smittevernreglene må 
bestemme hva vi gjør. Vi ser helt 
klart et stort behov for å møtes, og 
jeg håper virkelig det kan la seg 
gjøre. 

Til slutt vil jeg ønske alle sagvenner:

Ei riktig god  jul og et spennende nyttår!

Ta vare på hverandre og ha ei fin 
julehøytid.
 
Vennlig hilsen Ivar Grøndahl

Helsing Inger Marie Svingeset

Hilsen Ivar Grøndahl
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Kjartan Bergsvåg (43) frå 
Voss har vore medlem i Norsk 
Bygdesagforening i mange år, 
og styremedlem sidan 2019.

Kjartan er utdanna tømrar og har 
drive som det sidan 1999. I dag bur 
han på garden Nedre Fenno på Voss, 
som han overtok frå onkelen sin i 
2007. Der har han 100 vinterfora 
sauer i tillegg til sagbruket. Han 
er far til 2 jenter på 12 og 17 år. 

Dei to siste åra har han teke den 
utdanning på Fagskulen på i 
Hordaland: Klassisk bygnings-
håndverk og restaurering. Eit 2-årig 
nettbasert studium med 6 samlingar 
i året pluss eksamen som kvalifiserer 
til arbeid i bedrifter som driv med 
restaureringsarbeid.

Sagbladet besøkte Kjartan i samband 
med ungdomssamlinga vi hadde på 
Voss 23. og 24. september. 

Kjartan fortel:
«Eg hadde aldri saga før, men 
interessa for skjæring av tømmer 
har alltid vore til stades, og i 2013 
bestemte eg meg for å etablere mitt 
eige sagbruk. Eg kontakta Norsk 
Bygdesagforening, melde  meg inn 
som medlem og med god rettleiing 
frå Leif Grøndahl, gjekk eg i gong. 
Eit grindverksbygg på 600m2 vart 
reist og det vart investert i ei ny 
Kara Master sirkelsag. Leif var med 
på både planlegging og installasjon, 
og gull verdt for meg. Utan han veit 
eg ikkje om eg hadde hadde realisert 
etableringa. Må også berømme Inno-
vasjon Norge som innvilga tilskot til 
investeringa.

Kjartan er sjølvlærd som sagbrukar, 
men gjennom foreninga sine kurs 
i Drift av sagbruk og Materialsor-
tering har han tileigna seg verdfull 
kunnskap. Når han får tid, står 
tørkekurs på agendaen.
Han held fram: «I eit vestlandsklima 
med mykje regn vart saghuset etter-
kvart for lite, og eg måtte vurdere å 
bygge større saghus for å få tak over 

produksjonen. Før avgjerda reiste eg 
rundt og besøkte andre sagbrukarar, for 
å sjå korleis andre i bransjen hadde 
gjort det. Eg innsåg straks at det å 
ha rikeleg plass i og rundt sagbygget 
var avgjerande for vidareutvikling».

Tomta er på 10 mål, og det nye 
tilbygget er er oppført med ei lengde 
på 60 m og eit takspenn på 26 m i 
fagverksbygg og med ei bæreevne på 
450 kg/m2. Nybygget på 1600 m2 
stod ferdig til jul i 2020 og saman 
med grindverksbygget frå 2013, har 
Kjartan dermed over 2000m2 under 
tak. 

Veggane i spaltekledning av lokalt 
granmateriale er 7,5m høge og vart 

produserte i delar på bakken før dei 
vart heiste på plass. Kledninga gjev 
god lufting og god tørke til ferdig 
saga materialar. 

Alt materiale vart produsert på eige 
sagbruk. Kjartan brukte Joakim Dø-
rum, Green Advicer som rådgjevar 
ved planlegging og oppsetting av 
bygget. Og all graving av tomta og 
arbeid elles er utført av Kjartan og 
eigne tilsette.

Alt i alt har Kjartan investert om 
lag 6 millionar kroner i maskiner 
og dei to bygningane. Neste steg i 
investeringa er eit tilleggsbygg på 
400m2 som skal isolerast, samt tørke 
og høvel.

Voss Sag og Tradisjonsbygg AS
Kjartan - gardbrukar, tømrar, sagbrukar og eventyra

Kjartan Bergsvåg er etablerer og drivar av Voss Sag og Tradisjonsbygg. Han har gjort 
store investeringar i maskiner og bygningar, og har på sikt planar om å investere i tørke og 
høvel. Foto: Inger Marie Svingeset.
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I tillegg til seg sjølv har Kjartan hatt 
3 på deltid som han leiger inn etter 
behov. 

Produksjon:
Kjartan produserer kun spesialvirke:  
Grov boks til grindbygg, villmarks-
kledning, restaureringsmateriale og 
litt laft og emballasje. Han har litt 
skog sjølv, men kjøper så og sei alt 
tømmeret gjennom AT skog. 
Til fresing av villmarkspanelen har 
han kjøpt ein brukt Mebor fres. Han 

driv også med noko leigeskur, for det 
meste til naboar - om lag 200 m3 i 
året.

Kundane:
er i hovudsak byggmeistarar i Voss-
regionen og elles i Hordaland, samt 
nokre arkitektar.  Han prioriterer 
denne kundegruppa som veit kva dei 
skal ha og samstundes genererer eit 
visst volum. Bedrifta har ikkje drive 
med marknadsføring i det heile teke. 
Her er det kun ryktet som gjeld! 

Og det ser ut til å vere godt ettersom 
han har hatt 20% auke i omsetninga 
berre siste året. 

Etterspørselen er også aukande. 
Når det gjeld prisauken på tre, 
har det sjølvsagt bidrege til 
omsetningsauken. Men han har ikkje 
lagt på så mykje som den generelle 
prisauken i marknaden. 

Voss Sag og Tradisjonsbygg AS
Kjartan - gardbrukar, tømrar, sagbrukar og eventyra

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre

Med ei tomt på 10 mål og rikeleg plass under tak, har Kjartan god lagringsplass både innomhus og ute. Her ligg grov boks og villmarks-
kledning klar for levering. Foto: Inger Marie Svingeset.

Det nye sagbygget er på 1600m2, med 7,5 høge veggar i spaltekledning som gir god lufting. Saman med det gamle sagbygget disponerer 
over 2000m2 under tak. Foto: Inger Marie Svingeset.
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Spesielle prosjekt:
På Voss der grana veks naturleg, har 
den gode eigenskapar og er seinvaksen 
og sterk. Vossagrana er etterpurt og 
har ført til fleire spesialbestillingar. 
Blant anna frå eit norsk arkitekt-
firma som var invitert til å levere ein 
utstillingsmodell til Biennenalen 
2021 i Venezia, Italia 
- verdas største arkitekturutstilling.

Vidare har Kjartan motteke be-
stilling frå Bryggen i Bergen som 
medfører at Kjartan skal gå i skogen, 
finne dei eigna trea, hogge, sage og 
tørke dette naturleg til bruk som re-
staureringsmateriale. Dette skal han 
starte på i februar 2022, og følgje frå 
skog på rot til ferdig levert restaure-
ringsmateriale på Bryggen i Bergen.

Eventyraren
Kjartan er i tillegg til tømrar, 
sagbrukar og bonde ein skikkeleg 
eventyrar med fleire spennande 
ekspedisjonar både innan- og 
utanlands. Blant anna har han kryssa 
7000 km i Cananda i ein neverkano, 
fleire elvar i Alaska samt Norge på 
tvers frå Karmøy til svenskegrensa. 

Siste ekspedisjon fann stad som-
maren 2019 då han padla den over 
2000 km lange Kolyma elva i Øst 
Sibir. Elva er mest kjend for dei 
berykta arbeidsleirane til det russiske 
maktapparatet Gulag under Sovjet-
tida. Han vart overraska over at han 
nesten kvar dag møtte fastbuande 
i villmarka så å sei langs heile elva, 
og vart møtt med stor gjestfriheit. 
Såleis vart det meir kultur og litt 
mindre villmark enn han hadde fø-
restilt seg. Neste ekspedisjon går til 
Sørpolen saman med ein kamerat 
i november 2023.

Kjartan er ein naturens mann - med 
beina godt planta på vestlandsgarden 
som han ønskjer å utvikle med sitt 
nye sagbruk. 

Det blir spennande å følgje han 
framover!

Vi 
v i l 

g j e rne 
takke for 

samarbeidet i 
året som har gått Vi vil gjerne takke for samarbeidet i året som 

har gått og vil samtidig benytte anledningen 
til å ønske deg og dine en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År

Taket er eit fantastisk fagverksbygg med eit spenn på 26 m og ei lengde på 60 m. 
Og med ei bæreevne på 450 kg/m2. I bakgrunnen skimtar ein den luftige spaltekledninga.
Foto: Inger Marie Svingeset.
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Omsider fekk vi anledning å 
samle ungdommane både til 
tidlegare ønska kurs på Frøn-
ningen  - etterfølgt av ei eiga 
samling 22. og 23. september.

Desse ungdommane deltok:
Hans Grøndahl, Løten Bygdesag AS
Martin Frøholm, Frøholm Sag
Sakarias Vegge, Vegge Sagbruk 
Mathias Wahl, Sæteråsen Sag 
og Høvleri AS
Espen Tonning, 
Jensbua Kystkultursenter

Dei fleste ungdommane deltok på 
kurset på Frønningen: 
Kurs i kvalitetsvurdering av skog på 
rot saman med 15 andre deltakarar. 
Etter kurset sette vi kursen mot 
Voss for å samlast om kvelden 
og påfølgjande dag.

På vegen frå Frønningen til Voss 
var vi innom eit landbruksbygg i 
slepplaft som Løten Bygdesag hadde 
levert på Vossastrand. Og som Hans 
Grøndahl hadde vore med å sette 
opp i august i år. Vi møtte bonden, 
Steven Denis Newman, tidlegare 
fallskjerminstruktør som saman med 
kona Margrethe Heskja Sandvik 
hadde investert i landbruksbygget. 
Steven var overtydd om at tre var 
betre for dyra enn stål og betong, 
og ga eit betre inneklima. Han var 
strålande fornøgd med resultatet og 
såg fram til å få storfe og sau i hus 
for vinteren i nybygget. Og Hans 
fortalde ivrig om konstruksjonen og 
bygginga av trefjøsen i slepplaft.

Når vi omsider var på Voss, var 
det sjølvsagt obligatorisk med eit 
smalahove-måltid. Og på Smalaho-
vetunet fekk vi servert akkurat det. 
Der har familien Løine drive med 
med smalahoveproduksjon sidan 
1997, som den einaste produsenten i 
landet. Årleg produserer dei 70.000 
smalahove for sal – med råvarene 
innkjøpt frå Fatland slakteri i Ølen.
Den spesielle retten fall i god smak 
hjå ungdommane, og vi hadde ei fin 
og informativ kveld saman med ein 

seniorrådgjevar innan restaurering 
frå Vestland fylkeskommune og ein 
museumsarkitekt. Kjartan Bergsvåg 
som vi skulle vitje dagen etter var 
også med. 

Verten Ivar Løine viste oss rundt på 
anlegget, der vi fekk sjå korleis sma-
lahova vart svidde på ein gassbrennar 
konstruert av ein lokal oppfinnar, 
deretter røykeriet og gardsutsalet for 
pinnekjøt, fårerull og det meste som 
kan lagast av sau.

Etter frukost dagen etter starta 
vi diskusjonen om vidare arbeid i 
gruppa. 

Ungdommane opplevde det som 
lærerikt å treffe rådgjevarar frå fyl-
keskommunen kvelden før, då desse 
innehar stor kunnskap om materi-
alkvalitet/spesialvirke og kva utfor-
dringar restaureringsbransjen står 
overfor. Kontakt med desse kan vere 
nyttige å etablere - i tillegg til kon-
taktar med tradisjonshandverkarar. 
Det dreier seg nettverksbygging og 
informasjonsutveksling i verdikjeda. 
Mentorordning var også tema; Det 
å ha kontakt med ein eldre, erfaren 
sagbrukar som kunne kontaktast når 
det dukka opp utfordringar vart ut-
trykt som ønskje for nokre.  

Oppsummert ønskjer ungdommane: 
Ulike kurstilbod, studiereiser og 
eigen kommunikasjonsplattform 
på Facebook – allereie oppretta av 
Hans. Den håpar vi blir flittig brukt 
til informasjonsutveksling ungdom-
mane seg i mellom.  Og sist, men 
ikkje minst: Alle var klare på at ei 
ungdomssamling i året var ønskeleg, 
kanskje ei samling på Hjerleid neste 
gong?

Dagen var avslutta med eit besøk 
på Voss Sag og Tradisjonsbygg med 
styremedlem Kjartan Bergsvåg som 
guide og informator. Ungdom-
mane hadde mange spørsmål, og vi 
tilbragte mange timar på saga. Der 
fekk vi også servering av heimelaga 
betasuppe, kaker og kaffi laga av 
bestemor til Kjartan. Ein triveleg og 
fagleg interessant dag avslutta den 
første ungdomssamlinga i foreininga.

Ungdommar i Norsk Bygdesagforeninge samla på Voss
 

Dagen på sagbruket inkluderte sjølvsagt demonstrasjon av sirkelsaga Kara Master.

Bonden Steven Denis Newman, til 
venstre var strålande fornøgd med fjøsen 
i slepplaft. 

Ungdommane i foreninga: Martin 
Frøholm, Espen Tonning, Hans Grøn-
dahl, Sakarias Vegge og Mathias Wahl.
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Organisasjonen:
Samansetning av styret 2021:

Styreleiar:  Ivar Grøndahl  Løten
Styrets nestleiar: Ole Jegleim  Gol
Styremedlem:  Rune Skjørestad Hommersåk
Styremedlem:  Kjartan Bergsvåg Voss
Styremedlem:  Olaf Dybvad  Hell
  

Årsmelding for Norsk Bygdesagforening 2021

Det har i 2021 vore halde 6 styremøte, alle desse digitalt. Det har vore handsama 40 styresaker i 2021.

Vi har framleis dei «gamle» fylkesinndelingane og våre kontaktpersoner der er:

Østfold   Johan Skammelsrud
Akershus  Roar Sørgård
Oppland  Per Arne Jostad
Hedmark  Ivar Grøndahl
Vestfold  Runar Bekkeseth
Agder   Jens Kristian Berglund
Telemark  Asbjørn Roheim
Buskerud  Øyvind Wiger
Rogaland  Åsmund Bakka
Hordaland  Pål Solberg 
Sogn og Fjordane Jan Arild Vatnelid 
Møre og Romsdal Herman Hervåg
Sør-Trøndelag  Håvard Sunnset
Nord-Trøndelag Ottar Staberg
Nordland  Øystein Lyngmo (gjeld området Lofoten/Vesterålen)
Troms   Arild Kulseng-Hansen
Finnmark  Helge Molvig

Det har også dette året vore mindre aktivitet 
også i fylkeslaga på grunn av pandemien, men 
nokon kurs og fagtreff har det likevel blitt. 
«Fylkeslaga» er viktige organisasjonsledd som 
sit med god lokalkunnskap.

Ungdomsgruppe
Det vart på årsmøtet i 2019 ved-
teke at vi skulle etablere eiga 
ungdomsgruppe i foreininga. Dette 
for å støtte opp om nyetableringar,  
bedriftsutvikling, kompetanse og 
rekruttering på ein betre måte. Etter 
å ha måtta avlyse både samling 
på årsmøtet og i desember 2020, 
lukkast vi endeleg å samle ungdom-
mane både på kurs og eiga samling 
på Voss i september i år, med både 
fagleg og sosialt innhald. Gruppa 
består av 5 ungdommar frå med-
lemsbedrifter, og har tydleg 

signalisert ønskje om å kunne 
treffast årleg. Gruppa har oppretta 
intern gruppe på Facebook, og gitt 
uttrykk for at kurstilbod, studiereiser 
og mentorordning er av mest inter-
esse for dei. 

Administrasjon
I 2021 utgjer den administrative res-
sursen i Norsk Bygdesagforening dag-
leg leiar i 100% stilling og innleige av 
Kompentansepartner v/Ragnhild Lun-
de i ca 40% stilling. Kontoradressa er 
som tidlegare Tonningsgata 42 i Stryn 
sentrum der begge har kontorplass.

Medlemstal
Pr. desember 2021 er det registrert  
210 ordinære medlemmar i forei-
ninga. Dette er oppgang på 15 frå 
året før. I tillegg har vi 17 (auke 
på 8) med interessemedlemsskap 
og totalt 95 (oppgang 8) som har 
bladabonnement.

Vi har opplevd større interesse for 
foreininga dette året enn på lenge. 
Dei gode trelastprisane er nok ho-
vudårsaka til det. Slik vi har opp-
levd det har det skjedd ei betydeleg 
endring i marknaden. 
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Etterspørselen har vore stor ute 
blant medlemmane og dei har fått 
nye og større kundar. I tillegg har 
ein del av medlemmane produsert 
meir standardlast enn tidlegare. 
Det har vore ein del spørsmål kring 
produksjon, stempling, kurs osv. 
Det ser også ut til at medlemmane 
har hatt meir samarbeid med større 
aktørar enn tidlegare og vi har fått 
ein del spørsmål om sertifisering 
osv. Det er gledeleg at medlemma-
ne er aktive og brukar foreininga i 
faglege spørsmål. I skrivande stund 
har vi registrert over 25 nye med-
lemmar dette året og det er svært 
positivt. Mange har meldt seg inn 
i samband med kursa våre. 

Arrangement i regi av 
Norsk Bygdesag-
forening 2021

Årsmøte:
Styret hadde eit stort ønskje om 
kunne arrangere årsmøtet fysisk, 
men måtte i mars bestemme seg for 
at det måtte blir digitalt årsmøte. 
Dette vart gjennomført 27. mai 
2021, med 28 påmelde deltakarar. 

Kurs:
1. 4. og 5. februar: Kurs i 
 høvling av trelast på Rennebu  
 Sag og Trekultur AS. 
 Kursleiar Sveinung Korsberg.
 8 deltakarar.
2. 14. august: Nybegynnerkurs i  
 drift av sagbruk på Løten 
 Bygdesag AS. 
 Kursleiar Ivar Grøndahl.
 17 deltakarar.
3. 16. og 17. august: Sortering 
 av konstruksjonsvirke i Evje,  
 Agder. Kursleiar Trond Kalstad
 15 deltakarar.

4. 6. og 7. september: Sortering av  
 konstruksjonsvirke i Alta i 
 samarbeid med Finnmark 
 Treforum.
 Kursleiar Trond Kalstad. 
 10 deltakarar
5. 20.-22. september: 
 Kvalitetsvurdering av skog på  
 rot på Frønningen, Vestland.  
 Kursleiar Steinar Moldal.
 19 deltakarar

Dette året har vi hatt 3 nye kurs-
instruktørar i sving: Sveinung 
Kosberg, Ivar Grøndahl og Trond 
Kalstad. Alle har fått strålande til-
bakemeldingar og vi er svært 
nøgde med at vi no har kursleiarar
innan nokon av fagfelta. 

Økonomisk støtte til kursa

Sortering av konstruksjonsvirke 
Agder - støtta av Kulturminnefon-
det og Agder Fylkeskommune. 
Sortering av konstruksjonsvirke 
Alta - støtta av Kulturminnefondet
Kvalitetsvurdering av skog på rot, 
Vestland - støtta av Vestland 
fylkeskommune

Foreininga er avhengig av økono-
misk støtte til kursa for å kunne 
halde kursavgifta på eit akseptabelt 
nivå i høve dei mange små bedrif-
tene som er medlemmar hjå oss. 
     
Prosjektarbeid:
Foreininga er også avhengig av ulike 
typar prosjektarbeid for å kunne 
ha dagens administrative ressursar. 
Dette for å utvikle foreininga og 
medlemsbedriftene. Vidareføring 
av kartleggingsprosjektet i Vest-
land fylke - der vi i 2020 kartla og 
utabeidde ein database med  ca 190 
treforedlingsbedrifter, var planlagt 
vidareført i 2021. Eit forprosjekt 

der alle ledd i verdikjeda skulle 
inviterast inn i prosjektet for å få 
fram ulike syn og behov på om ein 
digital plattform er vegen å gå for 
små og mellomstore bedrifter i vår 
verdikjede. Vi har i 2021 ikkje fått 
arbeidd meir med dette prosjektet, 
men har planlagt arrangement i 
høve dette arbeidet i januar 2022. 
Vi håpar å vere i mål før årsmøtet i 
mars 2022.

I tilsagnet frå Vestland fylkeskom-
mune var rekruttering og nettverks-
bygging ein føresetnad. Planlagde 
ungdomssamling vart gjennomført, 
medan fagsemininaret «Frå kvali-
tetstømmer til kvalitetsprodukt» 
vart utsett til 20. og 21. januar 
i 2022. Vi håpar å vere i mål før 
årsmøtet i mars 2022.

Sagbladet
Medlemsbladet vårt er i år pro-
dusert i 4 utgåver. Som følgje av 
pandemien og lite reiseaktivitet har 
det vore utfordrande å finne stoff 
som er interessant for våre lesarar. 
Tidlegare undersøking blant med-
lemmane viste at bedriftsreportasjar 
med fokus på rasjonelle tekniske 
løysingar er det mest interessante 
for våre lesarar. Vi har difor presen-
tert medlemsbedrifter i kvar utgå-
ve, og også fått inn fleire reportasjar 
frå andre redaksjonar. Vi er svært 
takknemlege for samarbeidet vi har 
med desse. 

Deltaking og representasjon i 
møter
- Dagleg leiar Inger-Marie 
 Svingeset sit i styret i Vestland  
 Skognæringsforum og deltok  
 fysisk på eit fagleg arrangement  
 i Bergen. 

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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- Dagleg leiar deltok på webi-
 naret «Verdien av tre – fra skog  
 til skrog» arrangert av Kyst- 
 skogbruket, med presentasjon  
 av Norsk Bygdesagforening.
- Dagleg leiar har også deleteke  
 på:
• Skogdag på Indrehus Bruk,  
 Vestland.
• Wood Mizer sin sagbruksdag på  
 Kløfta. 
• Møte med Entreprenørfirmaet  
 Braa & Sørvåg Bygg AS på   
     Dombås i samband med 
 rehabilitering av kyrkjebygget  
 etter brann.

Økonomi
Rekneskapen for 2021 vil ikkje vere 
klar før i februar 2022. Vi har også i 
2021 hatt eit spesielt år og har vore 
svært bevisst på den økonomiske si-
tuasjonen. Ein har har hatt minima-
le utgifter på reiseaktivitet. Med-
lemskontingent og prosjektmidlar 
er bærebjelkane i inntektene, med 
lønn og kontordrift på utgiftsida. 

Rekneskapen blir presentert i sam-
band med årsmøte og i Sagbladet. 

Samarbeidspartnarar
Spesielt vil vi takke alle våre annon-
sørar som gjer det mogleg for oss å 
kunne produsere vårt medlemsblad. 
Vidare til alle som har bidrege til 
våre aktivitetar og prosjekt i 2021: 
Innovasjon Norge, Kystskogbruket, 
Agder fylkeskommune, Vestland 
fylkeskommune, Norges Bonde-
lag, Norsk Landbruksrådgjeving, 
Kulturminnefondet, og til slutt alle 
våre medlemmar og abonnentar.

Oppsummering
Året 2021 har også vore spesielt 
med Covid-19 pandemien som har 
råka oss og resten av verda. Spesielt 
gjeld dette våren 2021, der års-
møte, kurs, fagdagar, studietur som 
normalt skulle vore gjennomført 
vart sett på vent. Det kan til tider 
vere vanskeleg å motivere seg til 
planlegging av nye aktivitetar, når 
ein stadig må avlyse, men vi kan 

sjå tilbake på ein god haust med 
mange arrangement og godt 
frammøte.

At ungdomsgruppa er etablert og 
har  hatt si første samling er eit  
viktig steg for framtida i form av 
nye medlemsbedrifter og overføring 
av kunnskap. Vi er også godt nøgde 
med at to nye typar kurs er gjen-
nomført i 2021: Nybegynnerkurs 
og kvalitetsvurdering av skog på rot. 

Vi er spente på driftsrekneskapen 
for året, men med større medlems-
masse, økonomisk støtte til våre 
arrangement og med ei utgiftsside 
som er skore til beinet, klarar vi å 
halde skuta flytande. Det er krev-
jande å vere avhengig av økonomisk 
støtte til dei ulike aktivitetane og vi 
brukar mykje ressursar på søknader 
og rapportering, men bra så lenge 
vi får utteljing.

Stryn, desember 2021
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OBS Prisstigning frå 23/12 – 21 (4-10%) 

Ring eller kom innom for ein uforpliktande demonstrasjon/sagprat 
Serranorge@gmail.com 

Arild Øygarden mobil 400 62 351 
Sjå også vår heimeside www.serranorge.no 

Som du sikkert har sett og høyrt, aukar 
materialprisane kraftig!!! 

Det gjev moglegheiter til deg som har ein tanke om 
å investere i ein arbeidsplass. 

Har du skog? Kan du hogge og sage material for 
salg! Det er for tida veldig gode prisar. 

Om du ikkje har skog, men ynskjer å drive med sag 
er leigesaging meit aktuelt en nokon gong.  

Det er sjølvsagt viktig at du kjøper ei sag som har 
god kapasitet og som kan gi eit perfekt resultat. Det 
finns fleire bra produsentar på markedet,	men me	
meiner, Serra er ein av dei beste :-) 
 

Har for tida laaang leveringstid, så skal du         
rekke neste års sesong så er det ingen tid å 
miste. 
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Familien satset på gårdssag: 
– Det har gått over all forventning

Sagflisen spruter, høvel-maskina går 
og kundene får plank fra sagbordet 
rett i hengeren. Gårdsaga på Kaldal-
moen er et lite familieeventyr.

Tekst og foto: Marius Lippestad

Kilde: Skog 6/21

En drøy halvtimes kjøring fra 
Steinkjer, ligger Namdalseid. I 
bygda var det lenge tre sagbruk, 
men på kort tid gikk to av dri-
verne bort, og én bestemte seg for 
å legge ned. Da så familien Kaldal 
muligheten til å starte ei gårdssag. 
Ofte kan man høre lyden fra sag-
bladet som treffer tømmerstokker 
på Kaldalmoen Sag fra morgen 
til kveld. Det er nemlig ikke bare 
de ekstra kronene som motiverer 
familien på bruket, det er også en 
lidenskapelig interesse for skog og 
bruk av tre.
– Vi ønsket å starte med noe som 
ikke trengte å spise gress. Tanken 
var at gårdssaga skulle være attåt-
næring, men nå er jeg faktisk ikke 
helt sikker på hva som er hoved-
næring og hva som er attåt, sier far 
Ottar Anton Kaldal med et smil.

Trær fra egen skog
Eldste bror Kristoffer (25) har flyt-
tet på egen gård, mens planen er 
at Mattias (20) på sikt skal overta 
gården Kaldalmoen. Derfor ønsket 
de å utvide aktiviteten på gårds-
bruket slik at de hadde mer å leve 
av. Fra før har de en årsproduksjon 
på rundt 100.000 kyllinger, noen 
hundre tonn melkekvote, samt jord 
og skog. Det er tydelig at dette er 
en gjeng som liker å jobbe.

Ei sirkelsag ble kjøpt 12 mil unna 
gården, og det tok ikke lang tid 
før gårdssaga begynte å synge og 

sagflisen sprutet. 
– Det har gått over all forvent-
ning vi har vel 6 500 meter plank 
som venter på oss. Vi kan egentlig 
jobbe så mye vi vil. Saga er betalt 
ned, så om den står i 14 dager 
spiller ikke det noen rolle. Men vi 
er alle tre veldig interessert i både 
skog og trebruk. Dette synes vi 
alle er moro å drive med, så da blir 
det mange timer, sier Mattias og 
Ottar Anton.
– Ekstra gøy ble det etter at vi 

investerte i høvel, nå kan vi levere 
ferdig høvlede materialer. Det er 
også det folk flest vil ha, skyter 
Mattias inn. Med stål kjøpt på 
Norlog kan de blant annet levere 
listverk, reisverk, panel og lig-
nende. 

4. januar sto det nye bygget med 
gårdssaga klart. Til prosjektet har 
de fått støtte av Innovasjon Norge. 
Ottar Anton berømmer Innovasjon 
Norge for at de ble med på inves-

Gårdssaga synger fra morgen til kveld

Den finske sirkelsaga ble innkjøpt for å utvide aktiviteten på gården - nå venter 6500 m 
plank på å bli produsert.

Mattias, Kristoffer og Ottar Anton Kaldal har fått mye å gjøre etter at de kjøpte seg 
gårdssag. Bestillingene renner inn.
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Gårdssaga synger fra morgen til kveld
teringen. Nå kan de stå under tak 
og arbeide, selv ikke vilt trønder-
vær kan hindre familien Kaldal å 
sage.

På saga kan de skjære lengder opp 
til 8,5 meter. Der hvor byggeva-
rehusene gir påslag på prisen ved 
spesielle lengder, kjører gutta i 
familien Kaldal flat pris per løpe-
meter. Skogsinteressen er stor. De 
er selv ute og plukker trær i egen 
skog, eller så banker de på hos 
naboer og spør pent om å få kjøpe 
trær på rot.
– Kristoffer har blant annet 4-500 
kubikk jeg sikler på, sier faren og 
titter bort på sønnen.

Familieglede
Sagflisen fra sirkelsaga blir samlet 
og sendt til to kufjøs og ett kyl-
lingfjøs. Det er god stemning i 
familien når de arbeider. Av og til 
er de alle tre, noen ganger to, men 
Ottar Anton forteller at det fint 
går an å jobbe alene også. 

– Det blir lite krangling. Saga brå-
ker for mye for det, smiler de.
Yngstemann Mattias, som på sikt 
skal ta over gården, har ambisjoner 
om at virksomheten omkring saga 
skal vokse seg større. 
– På sikt håper jeg at vi kan bygge 
opp et lager med produkter. Slik 
det er nå går det meste fra sagbor-
det rett på hengeren til kunden. 
Etterspørselen har vært over all 
forventning. Blant annet kjørte en 
kar fra Trondheim 16 mil hver vei 
for å handle hos oss, sier han.
– Tradisjonelt blir det litt mindre 
etterspørsel etter plank mot høsten 
og vinteren. Da håper jeg vi kan 
begynne å bygge opp et lager, sier 
Ottar Anton.

Først og fremst er det lokale tøm-
rere som handler av dem. For etter 
at de lokale sagbrukene forsvant er 
det tydelig at familien på Kalda-
moen gård har fylt et behov.
– Saga går jevnt, ofte fra morgen 
til kveld. Det hele har vært som et 
lite eventyr, kommenterer familien 
Kaldal. 

Sitater
 – Gårdssaga skulle være attåtnæ-
ring, men nå er jeg faktisk ikke 
helt sikker på hva som er hoved-
næring og hva som er attåt, sier 
Ottar Anton Kaldal. – Det blir lite 
krangling. Saga bråker for mye for 
det, sier Mattias Kaldal.

Ottar Anton Kaldal sørger for at kundene får nøyaktig de lengdene de etterspør. Sønnen 
Kristoffer (t.v.) er stadig innom for å hjelpe til. Yngstemann Mattias (t.h.) tar i mot 
og stabler materialene.

Brødrene Mattias og Kristoffer trives godt med å jobbe sammen. Kristoffer har flyttet ut på 
egen gård og Mattias skal på sikt overta på Kaldalmoen.



14

Sundfloen sag ligger på 
Sundfloen industriområde i 
Stor-Elvdal kommune og  ble 
etablert i 1998.

Tekst: Inger-Marie Svingeset
Foto: Sundfloen Sag SA

Vi var 5 skogbrukere som i noen 
år hadde tenkt at ei sag hadde vært 
kjekt å ha.

3 av oss var gardbrukere med relativt 
store skogeiendommer,  1 solgte 
spesialtømmer i Glommen Skog  
og 1 drev med vedproduksjon for 
salg, så virkestilgangen  mente vi 
å ha kontroll på, forteller Rolf 
Maartmann er medeier. 

Vi  kjøpte 6 da sagtomt  av kommunen 
på Sundfloen Industriområde. 
En brukt Karasag ble innkjøpt fra 
Trysil, så begynte en travel tid med 
grunnarbeid, støping  og bygging, 
og i januar 99 skar vi de første 
stokkene.

Som skogbrukere med interesse 
for tømmer og videreforedling, og 
at vi var lokalisert midt i Østerdalen  
med  mye  sentvoksende  furu av 
ellers høy kvalitet, var det klart at 
vi så muligheter. Økt verdiskap-
ning  og muligheten til å tjene gode 
penger  var drivkraften, forklarer 
Maartmann. 

Dette var også i tiden da laftetøm-
mermarkedet gikk rett til himmels.
Alle vi som startet  Sundfloen Sag 
var også engasjert i andre jobber, 
så  saga  er aldri drevet på heltid av 
noen av oss.  Men de første årene var 
alle 5  med og aktiviteten var stor.
De siste  årene har vi vært bare 2  
aktive  eiere, og det fungerer godt. 
Vi samarbeider om enkelte prosjek-
ter og driver hver  for oss på andre 

prosjekter.  Det er organisert slik  at 
vi betaler  sagleie  til Sundfloen Sag  
for  hver våre egne prosjekter, og står 
da  for innkjøp av tømmer  og salg 
av trelast for egen regning. Denne 
ordning er vi fornøyd med.

Da saga var installert engasjerte vi, 
Steinar Prytz en lærer fra tidligere 
Statens praktiske skogskole  i  

Nordre Osen til å være med oss 
en liten uke. Så var det å begynne 
på egen hånd.

Av kurs ellers har vi deltatt på kurs i 
regi av Norsk Bygdesagforening.
Vi har deltatt på kurs i Salg og Mar-
kedsføring, Kurs i tørking av trelast 
og høvelkurs, alle med godt utbytte.
Vi startet med en sirkelsag av typen 

Sundfloen Sag SA

Rolf Maartmann i sving med ein grov ospestokk på Sundfloen Sag SA. 

Østen Østensen er den andre aktive medeigaren av sagbruket.
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Kara 1986 mod, med stokk løfter. 
Vi fant fort ut at vi måtte ha  honhjul 
på begge sider, så det ble anskaffet. 
Vi  kjører med  både hardmetall og 
stelliteblader  1000mm dia. 
Kara-saga virker nærmest uslitelig 
og tåler det meste.

Slipemaskin er påmontert saga, og 
den brukes  på stellitebladene, mens 
alle bladene får en runde på Strids-
berg for vedlikehold og strekking 
med jevne mellomrom. De kommer 
og henter og bringer, så det fungerer 
bra.

Vi har også investert i laser som er 
god å ha for å utnytte stokken best 
mulig.

Etter hvert  ble det anskaffet 20 
tommers tykkelseshøvel, med tanke 
på høvling av utebord og benker i 
grove dimensjoner.

I 2015 investerte vi en Logosol PH 
360, en  4 spindlet høvel.  
Alt utstyret fungerer bra til vårt 
bruk.

Vi har et godt forhold til Moelven 
Østerdalsbruket og da de skulle 
skifte sitt tømmerinntak, fikk vi 
overta dette mot at vi demonterte 
det. Det funger nå som tømmerinntak 
på Sundfloen sag. I tillegg til  saghus 
har vi også bygget flishus og et 
trelastlager på ca 100 m2.

Siste investering er en dobbeltkante, 
den er installert, men mangler litt 
før den kan tas i bruk.

I starten produsere vi mest 6” og 8” 
laftetømmer. Markedet var bra. Etter 
hvert  produserte vi mer villmarks-
panel med tanke på hyttemarkedet i 
nærområdet.

Vi produserte også en del rot- og 
topp golv som vi fikk tørket og 
høvlet hos en  møbelprodusent i 
nabolaget. Siden er produksjon av 
golv tonet ned hos oss, det er et 
krevende produkt om en vil levere 
beste kvalitet.

Etter hvert som hus og hytter  opp-
ført i stavlaft ble populært, begynte 
vi å produsere boks i alle dimensjoner 
fra 4 ” til 12”. En periode var  vi 
underleverandør til Materialbanken i 
produksjon av 8”x11”  boks.

Etter at Logosol- høvelen kom på 
plass produserte vi spesial panel og 
listverk , gjerne til  folk som skulle  
restaurere bygninger  på gården . 
I tillegg har vi produsert tretak til 
både  til  restaurerings prosjekt og 
nye hytter.

Fortsatt er imidlertid hovedpro-
duktene villmarkspanel, lafteplank 
og boks.  Vi leverer også manuelt 
hogget,  håndbarket, friluftstørket 
laftetømmer og  takåser fra egen 
skog, for de som ønsker det.

I tillegg har vi hatt stor nytte av 
saga ved å kunne utnytte det 
groveste av massevirkelunna  fra 
egen skog. Av det  produserer mate-
rial til produksjon av potetkasser og 
bygging og vedlikehold  av egne hus 
og bygninger.

Ca 40 % av skurvolumet er leieskur. 
Vi har noen faste skogeiere som 
kommer igjen hvert år. Da går det 
gjerne i 2” plank i varierende bred-
der. De siste årene har vi årlig  skåret 
ca 60 m3  til  6” lafteplank  av 
utleggstømmer fra Østerdalsbruket. 
Dette bruker de  som underlag til 
sine trelaststabler.

Tilgang til egnet tømmer har aldri 
vært noe problem for oss. Vi har 
fortsatt en eier på saga som også 
er skogeier, i tillegg har vi en god 
dialog med Glommen Skog, og får  
kjøpe det vi trenger av dem.
Kundene våre er  stort sett lokale 
privatkunder , lokale tømrere og 
lokale byggefirmaer.

I koronaåret har vi ikke merket stor 
forandring i etterspørsel for våre 
hovedprodukter. For konstruksjons-
virke og delvis kledningsbord er 
etterspørselen økt.

Ved at prisnivået for trelast  har ste-
get kraftig, har også vi klart  å heve 
prisnivået for alle våre produkter.  
Det har gitt oss klart bedre lønn-
somhet. En kan kanskje angre på at 
vi ikke hadde kjøpt inn mer tømmer  
for å utnytte veksten i markedet.

Eierne og driverne av Sundfloen sag  
er begge aldrende menn, men fort-
satt absolutt oppegående og spreke. 
Vi har ingen planer om nyinveste-
ringer, men det ligger  et potensial 
i å utnytte sag og høvel mer, om vi 
ønsker det.

Vi har ikke fast samarbeid med an-
dre  utover det som er nevnt over. Vi 
har imidlertid gode samtalepartnere  
i Materialbanken, Løten Bygdesag 
og Phillipsaga.

Norsk Bygdesagforening er viktig 
som et talerør for bygdesagene 
mht markedstilgang og generell 
opplysning til  omverdenen.  Kurs-
virksomheten er viktig å fortsette 
med så lenge folk melder seg på.

Medlemsbladet og årsmøte  med 
sitt sosiale  snitt er viktig  for 
medlemmene mener vi. 

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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Årsmøte 2022:
Vi er ikkje komne i mål med plan-
legginga av årsmøtet, men sett av 
datoane 4.- 6. mars 2022. 

Vi håpar å kunne køyre same 
opplegg som i tidene før pandemien,  
med blanding av bedriftsbesøk, 
foredrag og årsmøte. Vi planlegg 
årsmøtet i Trondheim slik vi også 
hadde planer om i 2020 og 2021. 

Saksliste til årsmøtet:
Sak 1:  Godkjenning av innkalling 
 og saksliste.
Sak 2:  Val av møteleiar
Sak 3:  Val av 2 til å skrive under 
 møteprotokollen
Sak 4:  Godkjenne årsmelding 
 for 2021 
Sak 5:  Godkjenne regnskap med 
 revisjonsmelding
Sak 6:  Godkjenne styret sitt 
 forslag til arbeidsplan
Sak 7:  Godkjenne budsjett for  
 2022
Sak 8:  Godkjenne medlems-
 kontigent for 2023
Sak 9:  Val av leiar for 1 år
Sak 10: Val av styremedlemmer  
 som er på val
Sak 11: Val av nytt medlem i
 valkomiteen 
Sak 12: Val av utsendingar til 
 samarbeidande organisa-
 sjonar
Sak 13: Godkjenne revisor
Sak 14: Fastsette diett, reisegodt-
 gjering og honorar til 
 tillitsvalde
Sak 15:Innkomne saker.

NB! Frist for å melde saker inn til 
styret er satt til 15. februar. 
Send skriftleg til admin@sag.no 
eller pr. post. 

Kurs 
Vi vonar etterjulsvinteren vil bli 
normal når det gjeld kursgjennom-
føring, men må sjølvsagt opptre i 
tråd med eventuelle smitteråd som 
blir anbefalt av styresmakter og 
helsemyndigheiter.

Kurs i sortering av konstruk-
sjons-virke 15. og 16. februar på 
Rennebu

Stad: Teoridelen på Bygda-
 senteret, ved Berkåk 
 Veikro. (Dag 1)
 Praksisdelen på Rennebu  
 Sag og Trekultur AS         
 (Dag 2)
Kursleiar:Trond Kalstad

Prisar: Kursavgift kr. 3.000 for  
 medlemmar og 4.000 for  
 ikkje-medlemmar
 Kursmateriell (900 kr.) 
 er inkludert i prisen 
 (NS-Insta 142, standard for  
 visuell sortering). 
 Deltakarane blir fakturert  
 etter kurset. 

Deltakarane må sjølve betale for 
måltid og evt. overnatting på Berkåk 
Veikro. 

Treng du overnatting? Ring direkte på 
Berkåk Veikro, 72 42 72 20.

Påmeldingsfrist:  
5. februar 2022 
sendast til admin@sag.no.  
Alternativt ring mobil 918 86 113

Kurs i sortering av konstruk-
sjonsvirke 7. og 8. mars på 
Løten

Stad:  Teoridelen på Myklegard  
 Veikro (Dag 1)
 Praksisdelen på Løten 
 Bygdesag AS (Dag 2) 
Kursleiar:Trond Kalstad

Prisar: Kursavgift kr. 3.000 for  
 medlemmar og 4.000 for  
 ikkje-medlemmar
 Kursmateriell (900 kr.) 
 er inkludert i prisen 
 (NS-Insta 142, standard 
 for visuell Sortering)

Deltakarane må sjølve betale for 
måltid og evt. overnatting på 
Myklegard Veikro. 

Treng du overnatting? Ring direkte på 
Myklegard Veikro,  62 59 15 00.

Påmeldingsfrist: 28. februar 2022 
sendast til admin@sag.no.  
Alternativt ring mobil 
918 86 113.

Seminaret ” Frå 
kvalitetstømmer til 
kvalitetsvirke” 20. og 21. 
januar 2022 i Bergen

Foreninga planlegg eit 2 dagars 
seminar  for dei som er interessert i å 
levere råstoff, produsere, kjøpe eller 
bruke spesialmaterialar  av tre. Målet 
er å styrke nettverket mellom aktørane 
i verdikjeda frå skog til spesialpro-
dukt. Programmet vil ha innleiarar frå 
viktige kjøparar av spesialvirke og vi 
ønskjer fokus på korleis vi kan få 
ei meir oversiktleg og smidig 
verdikjede. 

www.sag.no Vårt fokus - foredling av treOrganisasjonsnytt
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Vårt fokus - foredling av tre

Bestefar Kristen Mjåland forteller gårds- og sagbrukshistorien til de ca 60 interesserte 
som var møtt fram på sagtreffet i Agder.

Målgruppa er skogeigarar, skog-
sentreprenørar og sagbruk på 
leverandørsida og handverkarar 
innan restaurering kulturminne-
forvaltarar og -bevararar m.fl. på 
brukarsida. 

Stad: Bergen Arkitekthøgskole
Dato: 20. og 21. januar
Program/Info: Kjem på nettside/
Facebook i desember.

Ta kontakt med administrasjonen 
via e-post eller telefon for eventu-
elle spørsmål:
E-post: admin@sag.no
Mobil: 918 86 113

Populært sagtreff i Agder

Jens Kristian Berglund, leder i 
Norsk Bygdesagforening, Agder 
og andre i styret var initiativta-
kere til Sagtreffet som fant sted 2. 
november på Katerås gård, Ive-
land. Sageier Kristen Mjåland med 
familien var vertskap. 

Bestefar Kristen innledet med 
gårdshistorien på Katerås. Første 
sag ble bygget ved en mindre foss 
allerede på 1600-tallet, og først for 
25 år siden ble sag og høvel flyttet 
og plassert på gården. Nå er det 5. 
generasjon med unge Kristen som 
er i gang med å utvikle Katerås 
Sag og Høvel.

Kvelden inneholdt ellers forskjel-
lige, korte foredrag om satsing på 
norsk lauvtømmer, pris på trelast 
på kort og lang sikt og kledning 
som har kapillærnøytral fals. 
Elling Torfinn Tveit, daglig leder 
Odeltre AS hadde innlegg om 
markedssituasjonen og priser. 

Og Christian Espegren, daglig 
leder Skogselskapet Agder orien-
terte om et lauvprosjekt i regi av 
Skogselskapet.

Magne Bjørnstad, M-hus fortalte 
om den egenutviklede kledningen, 
treo2.no, der det blir frest ut spor 
for å gi minimal kontaktflate og 
mer luft i kledningen slik at over-
flatespenningen/kapillærkraften 
ikke trekker vannet inn mellom 
bordene.

Rundt 60 interesserte møtte opp 
på treffet. Det er det høyeste antal-
let lokalforeningen noen gang har 
hatt på et arrangement. Spesielt 
var det hyggelig å registrere at 10-
12 i alderen 30-40 år var blant de 
frammøtte. Foreningen har mellom 

50-60 medlemmer og arrangerer 
2 samlinger i året, høst og vår. 
Forsamlingen fikk avslutningsvis 
orientering om Norsk Bygdesag-
forening både lokalt og sentralt - 
og også om foreningens medlems-
blad «Sagbladet»

«Det er tydelig behov for å samles 
med likesinnede og få nye kon-
takter, lære av hverandre og få en 
god sagprat over kaffekoppen - det 
er både lærerikt og interessant,» 
sier Jens Kristian Berglund, som 
anbefaler andre regioner å starte 
lokalforeninger av Norsk Bygde-
sagforening.

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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www.sag.noVårt fokus - foredling av tre Annonser

  P. Blakstad as    tlf:  73 95 79 60     e-post:  firmapost@p-blakstad.no    www.p-blakstad.no 

Vi ønsker alle en riktig god jul  

og et godt nytt år. 

P. Blakstad as 

bensin- eller elektromotor, 
maks. stokk Ø, 65 cm, 

 standard kuttlengde 3,80 m
unbegrenset forlengbar,

 manuell stokk håndtering,

1100  stykker

 tilgjengelig umiddelbart !

SSaammlliinnggpprriiss  
44 .990,- 

Wood-Mizer Norge: Tor Bakken-Flaathe AS  Løkenvegen 5  2034 Holter  63 87 49 89    post@woodmizer.now w w w

KR

få  blader og en stokkvender gratis på k jøpet

1100
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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

Mebor gratulerer Karl Skotte med ny 
HTZ-1000 båndsag!

Mebor Norge AS - Telefon 995 46567 
 www.mebor.eu

Annonser

Vi ønsker alle våre kunder og 
forretningsforbindelser en riktig

god jul og et godt nytt år!
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Bygger 
du med 
tre? Gode abonnementstilbud på 

byggmesteren.as/abonnement

I fagtidsskriftet 
Byggmesteren 
får du siste nytt 
om nybygg 
og tradisjons-
håndverk. Boligprodusentene nedvurderer mesterbrevet SIDE 8

UTGAVE 0919  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Tradisjonsrik brygge blir stødigere

Skogbruksutstyr tilbyr bandsagbruk fra Trak-Met, som er en av Polens største produsenter av sag og vedmaskiner velkjent for en kraftig 
konstruksjon, og med komponenter fra anerkjente europeiske leverandører.

Bandsagmodellene begynner på helt enkle utgaver med 35 mm bandbredde, 70 cm stokkediameter, manuell høydejustering og fremdrift, 
til de største modellene, med 60 mm bandbredde, 120 cm stokkediameter, datastilleverk, hydraulikk og automatisk håndtering av ferdige 

produkt.

Se nettside eller facebookside for utfyllende informasjon

Bandsag fra Trak-Met

Tlf. 905 75 240
E-post: 

skogbruksutstyr@outlook.com

www.skogbruksutstyr.no

Velkommen 
til Vinje
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Tror ikke på kraftig 
prisfall

Prognosesenteret spår at tre-
lastprisene vil synke kraftig i 
den kommende tiden. Det er 
ikke Bergene Holm-direktør 
Erland Løkken enig i. 

– Etter en ventet gjennomsnittlig 
prisøkning på trelast på hele 60 
prosent fra 2020 til 2021, venter 
vi et prisfall på 30 prosent neste 
år. Prisfallet blir altså betydelig, 
men trelast vil likevel være dyrere 
i 2022 enn det var i 2020, sier Sara 
Midtgaard, makroøkonom og analy-
tiker i Prognosesenteret til Dagens 
Næringsliv (DN).

Konsernsjef i Bergene Holm, 
Erland Løkken, tror ikke Prognose-
senterets spådommer om 30 prosent 
prisfall slår til. Han sier til DN at 
det i tilfelle betyr at trelastprisene 
neste år kun vil være 12 prosent 
høyere enn de var i 2020.

– Det vil i så fall ikke være bære-
kraftig fordi tømmerprisene inn 
til oss har økt så mye. Vi opplever 
samtidig at den økte globale etter-
spørselen etter maskiner og utstyr 
til vår industri har gjort at prisene 
har økt med inntil 25 prosent. Det 
er opp til flere års venteliste på vik-
tige komponenter og maskiner, sier 
Løkken til DN.

www.trenytt.no

Du kan selv regne ut 
hvor mange kilowattimer 
det er i vedsekken du har 
kjøpt

I Norsk Standard for ved er det 
tatt inn en metode for å be-
regne energimengden i fyrings-
veden. Vår prosjektleder Ståle 
Prehn-Sletten viser deg hvor-
dan du kommer fram til svaret.

Norsk Standard for ved til brensel, 
NS 4414, har kommet i ny utgave 
i år. Standarden kan brukes av både 
produsenter og forbrukere, og ett 
av målene er at den skal bidra til 
en effektiv handel og god forståelse 
mellom selger og kjøper.
 – Siden forrige utgave som kom ut 
i 1997, har energiforbruk fått mer 
oppmerksomhet. Derfor har det 
vært et ønske i bransjen om å kunne 
omsette ved etter energimengde, 
forklarer prosjektleder i Standard 
Norge, Ståle Prehn-Sletten. 

Slik gjør du det
For å beregne energimengden i sek-
ken du har kjøpt, må du vite hvor 
mye den veier.  Dersom du har en 
30 liters sekk med bjørkeved, veier 
den 11 kilo. (Standarden har en 
tabell for vekt på ulike typer ved.)
Formelen er slik:
Qp,net,ar = Qp,net,d - (0,06 x (100 
x U) / (100 + U))
der 
• Qp,net,ar er total energimeng-
de (fyringsved konstant trykk) som 
mottatt i kWh/kg;
• Qp,net,d er total energimeng-
de (fyringsved konstant trykk) i tørr 
masse fyringsved 0 prosent fuktig-
het i kWh/kg;
• U er vekten av vann dividert 
med vekten av tørr masse fyringsved 

0 prosent fuktighet.
Fyringsved med 0 prosent fuktig-
het har typisk energimengde 5,32 
kwh/kg. Veden i vårt eksempel har 
fuktighetsgrad 20 prosent, og vårt 
regnestykke blir da:
Qp,net,ar = 5,32 - (0,06 x (100 x 
20) / (100 + 20)) = 4,32 kWh/kg.
 
SVARET: 11 kilo ved gir 47,52 
kWh.

– Vi har regnet ut energien per kilo. 
Sekken med 30 liter ved veier 11 
kilo. Det gir 47,52 kWh, sier Ståle 
og setter to streker under svaret.

Kommer an på ovnen
Svaret vi fikk i regnestykket, er 
energien som ligger i veden.
– Men hva du utnytter av denne 
energien, kommer an på ovnen din, 
påpeker Prehn-Sletten.
En moderne vedovn (produsert 
mellom 1998 og 2016) utnytter 
cirka 75 prosent av energimengden. 
Mens vedovner produsert senere, 
kan utnytte rundt 80 prosent av to-
tal energimengde. Eldre ovner (før 
1998) vil utnytte cirka 60 prosent – 
65 prosent. Åpne ildsteder utnytter 
bare rundt 15 prosent. 

Kjelde: www.standard.no
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Kutterspon
Presenterer tilsynsresultater 
om behandlet trekledning i 
2022 – DiBK har kontaktet 70 
produsenter

I desember 2020 ble det klart at 
royalimpregnert trekledning, som 
tidligere hadde vært brannklassifi-
sert i klasse D, ikke oppfylte krav 
til brannegenskaper og tredjepart-
stesting. Ett år senere venter man 
fortsatt på flere svar.
Kjelde: www. bygg.no

Velsignede gamle gulvbord
Trenger du 100 år gamle dører eller 
teglsteiner? Da får du sannsynlig-
vis tak i det i Materialbanken for 
bygningsvern i Farsund. Nå håper 
håndverksbedriften bak nyvin-
ningen at konseptet kopieres andre 
steder i landet. 

På Røssevika industriområde i 
Farsund kommune finnes det en 
«materialbank for bygningsvern». 
Banken drives av håndverksfirmaet 
Bjørndal Vedlikehold, som har 
jobbet med bygningsvern i mange 
år. Når bygg rives, enten delvis el-
ler helt, kommer håndverkerne fra 
Bjørndal inn og ser hva man kan ta 
vare på.

Alt av gamle materialer, det meste 
fra hus fra før 1920, får plass i 
materialbanken for bygningsvern. 
Her tar de vare på gammelt kon-
struksjonsvirke, gulvbord, lafteveg-
ger, innerdører, vinduer, teglstein, 
skiferstein og andre bygningsdeler 
som har en autensitet som gjør dem 
verdifulle for gjenbruk ved restau-
rering - spesielt i bevaringsverdige 
miljøer.

Det hele begynte for 20 år siden, da 
firmaet hadde en kunde som ville 
ha takstein, fordi halvparten var 
dårlige.

– Vi tenkte, det blir for dumt å bare 
kaste dem? Neste gang er det kan-
skje det motsatte som skjer, at noen 
trenger gamle stein. Så vi tok vare 
på dem, og så har det ballet på seg 
og plutselig hadde vi et lager med 
alt mulig, sier Joakim 

Gitlestad, som jobber som prosjekt-
leder i Bjørndal Vedlikehold.
Kjelde: Arkitektnytt

Takstolfabrikk selges til Sverige
Takstolfabrikken Alfa Tre selges 
til den svenske familiebedriften 
Derome.

Svenskene overtar fabrikken neste 
år. Alfa Tre har 60 ansatte, og 
omsetter for 160 millioner kroner. 
Derome er adskillig større med 
sine 2800 ansatte og vil omsette for 
rundt 10 milliarder kroner i år, 
Alfa Tre har virksomhet i Larvik, 
Grimstad og Sandnes, og har sitt 
hovedvirke innen produksjon av 
takstoler.

Øyvind Farstad, som fram til nyttår 
eier Alfa Tre, var selv med å eta-
blere virksomheten i Larvik i 1989. 
Han forteller om en eventyrlig reise 
og jevn vekst.
– Da kjøpte vi restene av takstol-
fabrikken fra Bergene Holm, og 
siden har vi bygget sten på sten og 
utviklet bedriften. Omsetningen 
har økt fra 6 millioner i 1989 til 
160 millioner i år, sier Farstad til 
Østlands-Posten.
Kjelde: www.trenytt.no

Behov for ekstra tilskudd for å 
rydde opp etter stormen
 – Skogeiersamvirket ber om at det 
bevilges friske midler til uttak av 
tømmer i skadeområder med lav 
eller negativ netto tømmerverdi. Vi 
ønsker å diskutere med Landbruks- 
og matdepartementet hvordan disse 
midlene skal brukes, sier styreleder 
Heidi Hemstad.
 I løpet av den siste uka har skog-
eiersamvirket brukt mye tid og 
ressurser på å bistå med gjenåpning 
av kritisk infrastruktur som veier 
og kabelføringer. 
Samtidig som 
vi har prøvd 
å danne oss et 
bilde av ska-
desituasjonen. 
Jeg er virkelig 
imponert over 
innsatsen og 
viljen både fra 
enkeltskogeierne 

og samvirkene for å rydde opp etter 
stormen, sier styrelederen i Nor-
ges Skogeierforbund og Glommen 
Mjøsen Skog, Heidi Hemstad til 
skog.no

Fredag 19. november førte sterk 
vind til vindfelling av store meng-
der trær i det som ser ut til å være 
et belte i indre strøk, fra nordre 
deler av Telemark i sør til Lilleham-
mer/Øyer i nord.
– Situasjonen er fremdeles uover-
siktlig, men vi har hentet inn 
anslag over skadeomfang fra de 
berørte kommunene. Så langt esti-
merer vi at et sted mellom en til to 
millioner kubikkmeter tømmer kan 
ha blitt vindfelt under hendelsen, 
sier Hemstad.
Kjelde: skog.no

SirkTRE er i gang!
Vi gjør treindustrien sirkulær– eta-
blering av den helsirkulære verdi-
kjede for tre.
 28 partnere og en rekke underleve-
randører var samlet for å bli kjent 
med hverandre og de ulike arbeids-
pakkene i prosjektet i slutten av 
november. 

SirkTRE har store ambisjoner. I 
2024, siste året i prosjektperioden, 
er målet å snu 250 000 m3 med 
norsk returtre til ny bruk i bygg. 
Slik låses karbonet for et nytt livs-
løp i et bygg, noe som gir klima-
kutt tilsvarende 500 000 tonn CO2 
ekvivalenter. Industriell ombruk og 
materialgjenvinning av returtre har 
spesielt stort potensial i Norge. Vi 
har bygd mye i tre til alle tider, og 
leder an bruk av store bygg i tre.»
Kjelde: www.treteknisk.no
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Bygdesagenes leverandørguide www.sag.no

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

  =  2.950/år 
   =  3.750/år 

50% RABBAATTTT  FFØØRRSSTTEE  MMEEDDLLEEMMSSÅÅRR!!

Ordinære satsar medlemskontigent 2021: 

Medlem med lønnsutgifter mellom 0 og 500.000 kr 
Medlem med lønnsutgifter mellom 500.000 og 1 mill    
Medlem med lønnsutgifter over 1 mill   =  5.250/år  

TTIILLBBOODD  11..  MMEEDDLLEEMMSSÅÅRR    FFRRÅÅ  KKRR    11..447755,,-- 

Interesseorganisasjon for små-  og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter i Norge. 

VI TILBYR: 

• Eit sterkt og godt fagmiljø

• Årleg studietur og fagleg arrangement

• Stort nettverk av samarbeidande organisasjonar

• Nettside med presentasjon av alle medlemmar og
kjøp/salg funksjon

• Gunstige innkjøpsavtaler på arbeids– og fritidskle

• Gunstig forsikringsavtale gjennom Skogbrand

• HMS-system for vår bransje

• Rådgjeving

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

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

Vi tilpassar også kurs etter behov ! 

Ta gjerne kontakt: 

Telefon: 918 86 113 
E-post: admin@sag.no

Norsk Bygdesagforening,  
Tonningsgata 42,  6783 Stryn 
Bank: 3795.15.61747 

 www.sag.no 

Bli med å verv medlemmar!

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80

Mebor Norge AS  
tlf. 995 46567 

eller 952 27691

Tlf: 63 87 49 89 • tbf@woodmizer.no

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

Fossegrenda 13
7038 Trondheim
Tlf: 739 57 960
E: firmapost@p-blakstad.no

LSAB Tangen
Fossvegen 15
2337 Tangen
Tlf: 62 57 46 00
E: info@lsab.no



Returadresse:
Norsk Bygdesagforening
Tonningsgata 42
6783 Stryn. 

DIN SAMARBEIDSPARTNER INNEN SALG OG SERVICE AV:

bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • vindusverktøy 

sliping av verktøy • teknisk besøk • faglig kompetanse • opplæring mm. 

Vi ønsker å takke våre kunder  
for ett godt samarbeid og  
ønsker alle en riktig god jul!

Stensrudvegen 1, 2335 Stange, Tlf 95 23 68 82
post@stridsberg.no, www.stridsberg.no, www.kvarnstrands.no


