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Norsk Bygdesagforening vart stifta i 
1987. Foreninga har ca 200 medlemmer 
pr. 1. januar 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
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STYRET
Ivar Grøndahl,
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2340 Løten
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Kjartan Bergsvåg,
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Telemark
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Jens Kristian Berglund, 
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Jan Arild Vatnelid,
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Håvard Sunnset,
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Nordland
Øystein Lyngmo,
Laukvik, tlf. 997 31 591

Troms
Arild Kulseng-Hansen,
Harstad, tlf. 947 89 350
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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.
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Frå redaktørkrakken
Den auka etterspørselen etter trelast 
og den positive trenden i bran-
sjen gledar oss stort.  Vi jobbar for 
medlemmane gjennom kompetanse, 
informasjon og nettverksbygging, og 
endeleg er det mogleg å gjennom-
føre kurs og andre arrangement 
igjen. Fantastisk! 

Du kan lese meir om kursa som 
er gjennomført under sidene 
Organisasjonsnytt. 

Vi har fått stor meksemd gjennom 
reportasjar i andre bransjemagasin 
den siste tida, noko som viser at vi er 
attraktive bedrifter både for trelast-
kundar og leverandørar av tømmer. 
Når også medlemstalet i organisa-
sjonen er aukande, gjev det oss gode 

signal om behovet for og betydninga 
av organisasjonen vår. Vi håpar at du 
som lesar vil framsnakke og bidra 
til at enno fleire vil nytte seg av våre 
tilbod. 

Vi får ny regjering med det første, 
og vi håpar dette kan gje positiv 
effekt for våre bedrifter gjennom 
auka satsing på små og mellomstore 
bedrifter. Det er få som kan slå oss på 
klima, lokal verdiskaping og kvalitet, 
så vi teng ikkje vere beskjedne. 
Dessutan er våre medlemmar viktige 
med omsyn til levande lokalsamfunn 
i heile landet med produksjon av 
kortreiste materialar og leigeskur. 
Med dagens trelastprisar er det blitt 
meir aktuelt enn før å få inn tilbod 
også frå bygdesagene, og leigeskjæring 

er igjen blitt populært blant skogei-
garane. I denne utgåva vil du lese om 
storsatsingar i nord og mindre bruk 
som satsar på spesialmaterial. Like 
spennande og like verdifulle. Som re-
daktør og dagleg leiar for foreininga 
er eg imponert over kompetansen, 
satsingane og det gode samarbeidet 
som er i foreininga. 

Til slutt vil eg takke for alle som 
bidreg med artiklar, stoff, intervju 
og bilder til blada våre. Vi hadde 
ikkje kunne produsert medlemsbla-
det gjennom pandemien utan dykkar 
hjelp. Tusen takk!

Ønskjer alle ein fin haust. 

Inger-Marie

Gode sagvenner!
Da er høsten kommet og vi kan legge 
bak oss en sommer med stor aktivitet 
rundt om i landet. Alle medlemmene 
jeg har hatt kontakt med har opplevd 
enorm stor etterspørsel og aktivitet. 
Med skyhøye priser på trelast så har 
det vært og er utfordringer med 
å prissette våre ”kvalitetsvarer”. 
Når vi ser hva slags priser som 
de store sagbrukene (Moelven 
m.fl.) holder, så kan det være en 
utfordring å ta seg godt nok betalt 
for det vi driver med. Oppfordrer 
våre medlemmer til å være litt 
bevisst på prissettingen. Den 
kompetansen og produktene som 
vi tilbyr våre kunder er helt unik, 
og vi skal huske at våre produkter 
skal prises høyere enn Moelven! 
Mange opplever også enormt mange 
forespørsler på mail som de ikke 

klarer å  å tilby noe til, da bør vi 
huske på å henvise de til www.sag.no 
der de kan legge inn forespørsler. 
Vi selger en del igjennom den 
portalen, og det kan sikkert mange 
av våre medlemmer gjøre også. 
Viktig at våre medlemmer går inn 
på siden og sjekker at deres e-post 
adresse er riktig, det kommer 
mange forespørsler hver uke om 
spesialdimensjoner og andre ting.

Har akkurat gjennomført et kon-
struktivt styremøte der vi fikk 
god orientering om aktiviteten i 
foreningen, og den viser også en 
positiv trend med fulle kurs og stor 
aktivitet, samt en positiv med-
lemsutvikling. Ønsker lykke til 
med ungdomssamlingen neste uke. 
Oppfordrer samtidig våre med-

lemmer om å verve ungdommer inn 
i ungdomsgruppa, ta kontakt med 
Inger Marie hvis dere vet om noen. 
Har satt en ”aldersgruppe” på ca. 30 
år, og da bør det være flere som kan 
bli med. Det er tross alt de som skal 
holde liv i bygdesagene og foreningen 
i fremtiden! 
 
Som sagt er høsten over oss og de fleste 
har fått gode avlinger i hus, her på 
Østlandet har vi hatt en fantastisk flott 
høst med høye temperaturer og tørke. 
Har vært fine driftsforhold på saga.

Vil benytte anledningen til å ønske 
alle våre medlemmer en flott høst 
videre og skitt jakt til de som skal ut i 
skogene og se etter elgen eller hjorten. 

Ivar Grøndahl

Helsing Inger Marie Svingeset

Hilsen Ivar Grøndahl
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Karl Skotte held til i Sykkylven 
i Møre og Romsdal, og er 
utdanna maskiningeniør. På 
låven på Rongane-småbruket 
stod ei mindre sirkelsag som 
han lærte seg opp på og nytta 
til privat bruk. 

Då han slutta i jobben hos Rolls 
Royce Marine i 2016, var det 
samtidig tømmerhogst i området der 
han bur, og han tykte det var for gale 
at alt tømmeret skulle eksporterast 
til Tyskland. Han tok difor kontakt 
med eit lokalt firma som han visste 
hadde behov for spesialpallar, fekk 
avtale med dei og starta opp med 
palleproduksjon og tilbehør til desse.

Utstyr:
Karl starta opp i eit reiskapshus på 
6x11 meter og ei Norwood HD36 
som etter eit år vart utstyrt med 
hydraulikk, elektrisk kjedesag 
til kapping, jigg og utstyr for 
produksjon av pallar. Nokså raskt 
kom også ei kappsag, Salvador 
Classic 50, på plass for meir effektiv 
og nøyaktig kapping.

Etter kvart kom også ei Logosol 
Låks 500 rammesag på plass for 
produksjon av bord. Då vart bygget 
for lite, og forlenga med 11 meter.

Ein Logosol PH260 vart også 
innkjøpt då han etter kvart 
fekk ein del etterspørsel etter 
høvla materialar; både plank og 
bordkledning. Ikkje den heilt store 
kapasiteten på denne, men grei nok 
til småskala produksjon.

Nyinvesteringar:
No er både Norwood-saga og 
rammesaga seld, og Karl har 
investert i ei ny Mebor HTZ 1000 
bandsag, BA kvesseapparat, MLD 
stokkbord, 11 meter lang conveyor 
med tverrutmating både for plank 
og hun. Planken blir utmata på 
ein spesiallaga «tverrutmater» 
(CCO-L). Dette utstyret ventar 
på ferdigmontering i håp om 
sluttføring i løpet av september.

Området rundt saghuset er i år også 
utvida for meir lagerplass. Saghuset 
er utvida med ein 3,5 meter brei 
platting framfor heile lengda av 
bygget (takoverbygg kjem seinare), 
og det er utført grunnarbeid og gjort 
plass for ei vakuumtørke som vil 
vere på plass i løpet av oktober. Karl 

håpar dette vil auke leveringskapasi-
teten betrakteleg. 

Brukt flishoggar, ein Farmi 380 m/ 250hk 
dieselmotor, er også nylig innkjøpt. 
Denne er tenkt både til flising av hun og til 
eksterne jobbar. 
Ny 2,5 tonns gaffeltruck er også innkjøpt.

Karl Skotte ser fram til å ta i bruk den nye saga.

Rongasaga - frå lita gardssag til moderne sagbruk

Boks 6x6 og 8x8 toms klar for levering. Karl er i dialog med kontakt i England 
for potensiell eksport av denne typen kvalitet, frå 4x4 til 8x8.



5

Investering i ny sag var eigentleg 
bestemt før prisoppgangen skaut fart 
i vår og sommar, men stigande prisar 
er nok medvirkande til at investe-
ringa vart ein del endra og større enn 
først planlagt.

Produksjon:
Produksjon av store spesialpaller 
(2,4x1,5m) er avslutta, men framleis 
vil ein stor del av produsert mate-
riale gå til pallevirke. Også standard 
materialar vil inngå i sortimentet, 
men grov boks er prioritert område.
Kontakt i England er oppretta med 

god muligheiter for eksport - spe-
sielt grov boks. «Eg vil etter kvart 
vurdere om dette er lønnsomt. Det 
er containerhamn like i nærleiken 
så vi får sjå kva det kan resultere i» 
seier Karl.

Han har også eit heilt spesielt pro-
dukt i tankane som han håpar kan 
bli aktuelt.

Leigeskur har saga ikkje teke på seg 
av vesentleg grad. Dette kan kan-
skje bli meir aktuelt framover. Det 
er mange skogeigarar i området, og 
med høge materialprisar vil kanskje 
sjølvhogst bli meir aktuelt.

2021 har vore eit relativt labert år 
angåande saging ettersom den gamle 
saga vart selt, og den nye saga fekk 
forsinka levering (september mot 
planlagt april). Har kun selt frå la-
ger, og i staden utført ein del skogs-
arbeid, samt at han har vore med på 
bygging av en skogsbilveg der det 
vart teke ut 4000 kbm grantømmer 
i vår.

Kundar:
Som tidlegare nemnt går ein stor 
del av produksjonen til pallevirke, 
og spesielt til ein stor lokal aktør. 
Karl er også i samtaler med ei lokal 
bedrift som er storforbrukar av grov 
boks. Elles vil det vere private byg-
geprosjekt og som nemnt eksport til 
England. Med unntak av eitt lokalt, 
større sagbruk i nærheita, er det 
ingen andre med særleg kommersiell 
drift.

Vi spurde også Karl om han har 
spesielle prosjekt han har levert til, 
og nemner desse:
- Malmfuru for ny kledning til ein  
 låvebygning frå 1700 talet.

- Grov boks til restaurering av  
 gammalt naust og låve
- Ukanta furubord til båtbygging
- Høvla 8``golvbord til restaurering  
 av eit eldre hus
- Hagebord og benkar av brent  
 furu.

Rongasaga - frå lita gardssag til moderne sagbruk www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre

Fundament til vacuumtørke blir gjort klart.

Karl har gjort store investeringar i utstyr på saga - her planlegg han i tillegg 
takoverbygg over den nye saga.
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CUTTING EXCELLENCE
MED FOKUS PÅ DET BESTE ØKONOMISKE UTFALLET

LSAB er en etablert verktøyleverandør som tilbyr produkter og løsninger 
for trebearbeidingsindustrien. I våre to segmenter Sagbruk & høvling 
og trebearbeiding representerer vi verdensledende 
merkevarer. I hvert segment betjenes kundene av 
LSABs utmerkede produktspesialister for å
optimalisere produksjon og produktivitet
med fokus på det beste økonomiske utfallet.

KONTAKT OSS: INFO@LSAB.NO, +47 62 57 46 00, WWW.LSAB.NO

Råstofftilgang:
Karl høgg ein del sjølv når han 
har tid (kvister og kapper med 
ein Hypro 450XL), men det aller 
meste blir kjøpt enten frå private 
eller frå profesjonelle aktørar. Det 
er mykje skog som er hogstmoden 
i nærområdet, så han trur ikkje det 
skal bli problem å få tak i lokalt 
råstoff dei næraste åra.

Foreninga:
Skotte har vore medlem i Norsk 
Bygdesagforening sidan 2017 og 
vore med på fleire studieturar i 
regi av denne. Desse har vore både 
lærerike og artige, ikkje minst 
kjekt å kome i kontakt med nye 
medlemmar og likesinna innan 
bransjen. Han håpar difor at det blir 
fleire slike opplegg framover.

Karl har delteke på fleire kurs 
arrangert av foreninga som han 
meiner har vore svært nyttige:
- 2017 Drift av sagbruk på Løten
- 2020 Høvelkurs på Berkåk 
- 2021 Sortering av
 konstruksjonsvirke i Evje 

Rekruttering:
Karl har hittil drive sagbruket åleine 
med litt hjelp frå familiemedlemmer 
innimellom, men ser ikkje bort frå at 
det kan bli aktuelt med ei deltidsstil-
ling eller to. 

Lønnsemd er nøkkelordet når 
det gjeld rekruttering, samt å få 
ungdom til å interessere seg for 
skogsdrift, sagbruk og treindustri 
generelt. Sistnemnde er nok ei 
utfordring for heile bransjen.

Mebor HTZ 1000 blir denne månaden klargjort for mottak av tømmer.
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N. LOMSDAL SAG: Ved Bjoneroa 
i tidligere Oppland ligger N. 
Lomsdal sag som leverer malm-
furu og seinvokst gran.

Av Per Bjørn Lotherington
pbl@byggmesteren.as

 – Det er alltid travelt når jeg 
skjærer i perioden fra februar til 
St. Hans. Nå kommer det mange 
henvendelser som jeg ikke rekker å 
ta unna fordi jeg må levere det som 
allerede er bestilt, forteller Andreas 
Lomsdal som driver N. Lomsdal 
sag ved siden av egen gardsdrift på 
vestsida av Randsfjorden. 
– Jeg kunne sikkert levert mer, men 
har ikke kapasitet. Her er det ikke 
mulig å sette inn et skift til, og jeg 
jobber mye allerede, fastslår han. 

Lomsdal driver stort sett alene, men 
leier inn en medhjelper i de mest 
hektiske periodene. 
– Jeg har stort sett faste kunder, 
og noen nye som kommer til via 
ryktebørsen. Noen får jeg også fra 
forespørsler i Norsk Bygdesagfore-
ning. Det meste jeg produserer går 
til hytter eller til restaurering av 
eldre hus. Det er nesten ikke noe 
standard. Derfor er det ikke så mye 
jeg kan hjelpe noen med om de skal 
ha vanlig konstruksjonsvirke. 

I gang etter et opphold
Det har alltid vært sag på Lomsdal, 
men det hadde vært et opphold i 
sagbruket da Andreas Lomsdal star-
tet opp for 21 år siden.
– Jeg er med i skogen i perioder om 
vinteren og får levert tømmer som 
jeg skjærer fra februar til midtsom-
mer. Utover ettersommeren og 
høsten blir det noe mer skjæring og 
klargjøring ved siden av gardsdrif-
ten, forteller han.
– Nå på slutten av denne sesongen, 
leieskjærer jeg en del laftestokker i 
furu for et laftefirma, og jeg skjærer 
noe gran som er bestilt og noe til 
lager av dimensjoner jeg vet det går 
mye av. 

Større etterspørsel, men begrenset kapasitet
 

– Jeg jobber allerede mye og kan ikke sette inn et skift til, forklarer Andreas Lomsdal 
i en sjelden pause. 

En siste justering før sagbladet føres mot stokken.
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Laftestokker til tørk
– Det ligger en del stokker og sta-
bler med kraftige planker her?
– Ja, det meste er bestilt bort. Det 
er en del laftestokker som er skjært 
i 9” som skal tørke og justeres til 
8”. Her er det også noen golvbjelker 
som skal til en restaurering og noe 
på lager som snart er solgt, forklarer 
Lomsdal. 

Ei bru som referanse
Med kunder mange steder: Oslo, 
Gjøvik, Hadeland og Valdres, har 
N. Lomsdal sag mange referanser. 
Men den gjeveste er nok fagverks-
brua Skolmen bru over Dokkajuvet 
som Byggmesteren har omtalt flere 
ganger.

– All trelasten er levert herfra, 
bortsett fra noe eik som ble brukt til 
å feste stagene. Det er artig
å se hvor fin brua er blitt. Den skulle 
gjerne vært litt mer tilgjengelig så 
flere kunne se! smiler
Andreas Lomsdal.  

Artikkelen er fra Byggmesteren utgave 
07/21, og gjengitt med tillatelse. 
Foto: Per Bjørn Lotherington.

Saga skjærer gjennom stokken på noen få strakser.

Flott referanse: All trelasten til Skolmen bru i Dokkajuvet er levert av 
N. Lomsdal sag. 
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Lenge har svaret på dette 
spørsmålet vært et kategorisk 
nei fra alle kanter. Det er 
for lite godt sagtømmer, 
det er for utilgjengelig, 
transportavstandene er for 
lange, skognæringen i nord er 
for lite utviklet. Situasjonen har 
imidlertid forandret seg mye 
de siste årene. I dag planlegges 
et lønnsomt sitka-sagbruk i 
Hadsel, og planene er kommet 
langt.

Kø etter tømmer
Allskog SA etablerte kontor 
på Sortland sommeren 2017 i 
forbindelse med opptrapping av 
hogst i Vesterålen og Lofoten. 
Relativt store arealer med 
hogstmoden skog gjorde det 
interessant for skogeierne å gjøre 
en avtale med Allskog, som på sin 
side hadde økende etterspørsel etter 

både sagtømmer og massevirke. 
Blant annet var Elkem Salten 
på jakt etter å sikre leveranser 
på massevirke til sin produksjon 
i et marked med økende priser. 
Tolkningen av utsiktene den 
gang har vist seg å stemme, og 
utviklingen har blitt forsterket 
av barkebille-problemer og 
skogbranner rundt om i verden, 
samt økt interesse for å bruke 
trevirke som byggemateriale. Fokus 
på karbonregnskap vil sannsynligvis 
bidra ytterligere til å drive 
etterspørselen opp. Skognæringen 
er i ferd med å bli hip.
 
Lokal skog, kortreist trevirke
På et møte mellom nærings-
konsulenter fra kommunene i 
Vesterålen og Lødingen høsten 
2017 informerte skogbrukssjef 
Gjermund Pettersen om at 
prognosen på tømmeruttak fra 

Vesterålen-Lofoten ville ligge på 
rundt 10.000 kubikk tømmer i 
løpet av kort tid, og trolig ville øke 
betydelig i løpet av en tiårsperiode. 
Uttaket for 2019 ble på 14.000 
kubikk og for 2020 ble det rundt 
15.000 kubikk. Samtidig ble 
det kjent at pallefabrikken på 
Stokmarknes importerte trevirke 
fra Finland og Sverige, og slet 
med å få nok palletrevirke til sin 
produksjon. Prisene på trevirke 
var økende, og spiste av marginene 
til palleprodusenten. Utviklingen 
i etterspørselen etter paller til 
sjømatindustrien var positiv, og 
bedriften ønsket å investere i større 
produksjonskapasitet. Men hvordan 
skulle man tørre å satse hvis 
tilgangen på trevirke var usikker? 
Da planene om tømmeruttak 
gjennom Allskog ble kjent ble det 
foreslått av innovasjonsselskapet 
Egga å se på muligheten for å 

Er det mulig å drive et lønnsomt sagbruk 
i Nord-Norge? Børge E. Bentsen, senior prosjektleder i Egga Utvikling AS.

I slutten av august i år ble det gjennomført en befaring på tømmerkai-området med representanter for Landbruksdirektoratet, Hadsel 
Kommune og Hadsel Havn, skogetaten, byggeledelsen og Kystskogbruket.



10

bruke lokalt tømmer til pallevirke. 
Hadsel Kommune engasjerte seg i 
saken, og støttet et forprosjekt som 
skulle utrede muligheten nærmere. 
Utredningen fikk også støtte fra 
Nordland Fylkeskommune og de 
felles skogbruksmidlene for Lofoten 
og Vesterålen. I mellomtiden 
ble det også søkt midler fra 
Landbruksdirektoratet til etablering 
av en tømmerkai på Stokmarknes 
– i forbindelse med en stor 

havneutbygging som allerede var på 
gang. Flere havner i regionen skipet 
ut tømmer, blant annet Risøyhamn 
og Sortland, men kapasiteten ble 
vurdert som for liten i forhold til 
den forventede veksten. Tilsagn ble 
gitt, og en 62 meter lang dedikert 
tømmerkai med over 10 meters 
dybde skal stå ferdig i løpet av 
2022 på Stokmarknes. Det ble 
også sørget for at lokaliseringen av 
det nye sagbruket blir ved siden 

av tømmerlageret i havneområdet. 
Konklusjonen fra forprosjektet ble 
at et sagbruk på disse vilkårene 
vil være lønnsomt. Det er nå 
formulert et hovedprosjekt, og 
søkt delfinansiering fra Innovasjon 
Norge, Nordland Fylkeskommune 
og Hadsel Kommune. Saken er 
under behandling.
 

Gjermund Pettersen (til venstre) og Jostein Holmeng (til høyre) fra skogetaten i Lofoten og Vesterålen studerer et prøveparti pallematerialer 
av sitkagran fra Sæteråsen Sag og Høvleri AS i Harstad sammen med Tømmervikgruppens Ivan Hansen (midten).

Sirkelen viser lokaliteten hvor tømmerkaia skal stå ferdig i løpet av 2022.
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Ny sjanse for sitka?
Sitkagran kan bli skognæringens 
svar på «den stygge andungen». 
Sitkagran et av Norges mest ut-
skjelte treslag, det hersker skepsis 
rundt denne arten som ble impor-
tert fra Nord-Amerika for over 
hundre år siden. Ønsket var å skape 
verdier på næringsfattige arealer 
langs kysten i Norge. Arten har 
spredt seg, noe som har skapt be-
kymring – og svartelisting. 

I den senere tid har det imidlertid 
kommet frem flere egenskaper som 
setter sitkagran i et mer positivt 
lys: Den vokser fortere og er der-
med mer lønnsom for skogeierne, 
den binder mer karbon, den er let-
tere i vekt, og ser ut til å være mer 
elastisk enn vanlig gran. Det har 
vært knyttet stor spenning til om 
paller av sitkagran er like gode som 
andre paller. Så langt ser det ut til 
at treslaget egner seg svært godt, 

men videre testing vil være nødven-
dig. Grunnlaget for etableringen 
av et sagbruk som skal levere til 
palleproduksjon må utredes ferdig. 
Planen er at sagbruket skal være 
etablert og i full drift i løpet av 
de neste to år, men det forutsetter 
videre støtte til plan- og utred-
ningsfasen. Flere viktige fagmiljøer 
er involvert i arbeidet.

Midlertidig lagerplass på Stokmarknes for lokalt sitka-tømmer. Det nye arealet som er under utbygging vil gi skognæringen om lag 10 
dekar til sin disposisjon.

Finn Hansen, gründeren og eieren bak Tømmervikgruppen AS og NordPall AS viser frem sitka-pallene som nå er under testing.
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Flere av landets tradisjons-
håndverksmiljøer har 
de siste årene opplevd 
en økende interesse for 
tradisjonshåndverksfaga.  
Årsakene til dette kan være 
flere, men økt fokus på 
bærekraft, ressursbruk, 
gjenbruk og naturlige 
byggematerialer er noen 
forklaringer.  

Torgunn Sollid-Bolås, prosjektleder i 
Interregprosjektet ”Tradisjonelt hand-
verk og bærekraftig bygging i Nordens 
Grønne Belte. 

Resultatet av denne økte interessen 
er økt etterspørsel etter virkeskva-
liteter og produkter rettet mot 
bygningsvernmarkedet. Her ligger 
det markedsmuligheter for småsag-
brukene! 

Det har vært mange eksempler 
på at bygninger ødelegges både 
materielt og som kulturminne 
på grunn av manglende 
tradisjonshåndverkskompetanse 
og feil materialbruk. Dette 
gjelder først og fremst fasade- 
og takarbeider, hvor originale 
vinduer, kledning og tekking 
med tidsriktige og originale 
detaljer blir revet og erstattet 
med nye komponenter som 
forflater bygningens utseende, og 
som i mange tilfeller er av langt 
dårligere materialkvalitet enn de 
opprinnelige bygningsdelene. 
Det er derfor viktig å rekruttere 
til tradisjonshåndverksfaga 
og øke kompetansen om 
både det håndverksfaglige, 
materialbruk og virkeskvalitet 
hos byggentreprenørene, 
huseiere og andre bestillere av 
bygningstjenester. 

Partnere i Trøndelag har i samar-
beid med svenske partnere i Jämt-
lands og Västernorrlands län siden 
2008 gjennomført Interreg-prosjek-
ter med fokus på økt bruk av tre og 
spesielle virkeskvaliteter fra skog. 
Som en del av prosjektarbeidet ble 
det i 2013 gjort en markedskartleg-
ging som viste at dersom alle Trøn-
delags Sefrak-registrerte bygninger 
med restaureringsbehov skulle 
ivaretas, ville det kreve 677 årsverk.  
Bare restaureringen av 10 vernever-
dige kirkebygg ga i 2013 grunnlag 
for 50 tradisjonshåndverks- årsverk 
med tilhørende ringvirkninger. 

Det har vært få aktører med tradi-
sjonshåndverkskompetanse i byg-
gebransjen i Trøndelag, og det ville 
ta flere hundre år å få istandsatt 
alle disse bygningene med dagens 
tilgang til tradisjonshåndverkere. 
Behov for flere tradisjonshåndver-
kere og tilgang til riktige bygge-
materialer og tradisjonshåndverk-
sprodukter er derfor stort!

Interregprosjektet «Tradisjonelt 
håndverk og bærekraftige bygging 
i Nordens Grønne Belte 2018-

2022», skal bidra til verdiskaping 
gjennom økt kompetanse om tra-
disjonshåndverksfaga. Både museer 
og små- og mellomstore bedrifter 
som ønsker å satse på restaurering, 
bygningsvern og bærekraftig byg-
ging er målgruppe for prosjetket. 
Nettverk, kompetanseutvikling, 
rekruttering og metodeutvikling 
er sentrale tema. Svensk prosjekt-
partner er Stiftelsen Jamtli. 

Håndverk er en levende tradisjon, 
og må praktiseres for å tas vare på 
og formidles videre. Men ”learing 
by doing” på tvers av grensa har 
vært vanskelig i koronaperioden. 
Mange av prosjektets aktiviteter 
og kurs har derfor blitt avlyst eller 
utsatt. 

Som følge av koronakonsekvensen 
har vi heldigvis fått ett års forlen-
gelse, og satser på å få gjennomført 
flere av disse det neste året. 

Prosjektet har på tross av korona 
lykkes med flere satsinger. Rekrut-
tering har stort fokus, og prosjektet 
har initiert og bidratt til etablering 
av et samarbeid mellom Stiklestad 

Økt interesse for tradisjonshåndverk  og spesielle virkeskvaliteter 

Foto: Sund Folkehøyskole.
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Økt interesse for tradisjonshåndverk  og spesielle virkeskvaliteter 

Nasjonale Kultursenter (SNK) og 
Sund folkehøyskole på Inderøy for å 
få opprettet linje med tema tradi-
sjonshåndverk ved skolen. Linjetil-
budet startet opp i januar 2020 og 
har nå hatt 3 semester med elever, 
og økt søkning, til tross for litt 
”koronatrøbbel». Svensk part for-
setter nå i siste prosjektår arbeidet 
for å få til en lignende satsing ved 
Bäckedal folkhögskola, som også har 
kurs med tilgrensende fag.  
Et av innspillene vi har fått basert 
på erfaringene fra Sund, er behov 

for mer kunnskap om virkeskva-
liteter, og opplæring i saging og 
høvling for leveranser til bygnings-
vernmarkedet. Dette vil vi sette 
særlig fokus på i siste prosjektår. 

Ottar Staberg har gjennom en 
årrekke bidratt med sin kompetanse 
inn i prosjektarbeidet, og har 
sagt seg interessert i å delta også 
i videre utviklingsarbeid i siste 
prosjektår. Vi jobber nå i samarbeid 
med Trøndelag fylkeskommune, 
Fortidsminneforeningen, Sund og 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
med å utvikle et toukers opplegg for 
å gi elver ved byggfag en innføring 
i tradisjonshåndverksfaga. Her vil et 
besøk på bygdesaga til Ottar være en 
del av opplegget. 

Vi jobber også for å få opp et 
oppfølgende interregprosjekt 
med en spisset satsing på 
rekruttering til og kompetanse 
i tradisjonshåndverkene. Her vil 
kunnskap om virkeskvaliteter, og 
opplæring i saging og høvling for 
leveranser til bygningsvernmarkedet 
bli en sentral del av arbeidet. Vi 
ønsker å få Norsk Bygdesagforening 
med i prosjektutviklinga, og håper 
dere kan bidra med deres kunnskap 
og kompetanse inn i styringsgruppa 
når den tid kommer. 

Prosjektdeltakere på fagsamling på Stiklestad. Bygdesageier Ottar Staberg lengst til 
venstre på bildet. (Foto: Torgunn Sollid-Bolås).

Tredriveren i Møre og Romsdal  
Christina Qvam Heggertveit 
er fylkesskogmester i Møre og 
Romsdal, og prosjektleder for 
Tredriveren i Møre og Romsdal. 

Interessen og engasjementet
Jeg føler meg heldig som har 
havnet i akkurat denne stillingen. 
Det er gøy å jobbe med aktuelle 
problemstillinger om skog, trebruk, 
klima og materialvalg. Interessen 
for skog og natur har jeg hatt så 
lenge jeg kan huske. Med oppvekst 
på Ås, ble skogfagsudannelse 
på NLH/NMBU et lett valg. 
Skogfagsutdannelsen er svært 
tverrfaglig, med fag som springer 
ut fra de ulike naturfagene. 

Bildet er fra forberedelsene til Designers Saturday. Her sitter jeg i en trapp produsert av 
Melby Snekkerverksted, laget av norsk eik fra Sørlandet. Eika her er saget på sagbruket 
Vintereik AS.
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Samtidig er det noen mer praktiske 
fag innimellom. Man får en god 
forståelse av næring og biobaserte 
verdikjeder. Det har jeg både trivdes 
godt med og hatt stor nytte av i 
ulike jobbsammenhenger. Før jeg ble 
fylkesskogmester jobbet jeg i mange 
år som studieveileder for blant annet 
skogfagstudentene ved det som nå er 
Fakultet for miljø og naturforvaltning 
ved Universitetet for Miljø og 
biovitenskap, NMBU på Ås. 

Hva går jobben ut på?
En av mine oppgaver er å lede 
prosjektet Tredriveren i Møre og 
Romsdal. Prosjektet har som mål 
å legge til rette for økt bruk av 
tre i offentlige bygg. Dette er et 
samarbeid mellom Innovasjon Norge, 
fylkeskommunen og Statsforvalteren. 
Det er disse som finansierer 
prosjektet, mens arkitektforeningen 
og skognæringa også deltar i 
styringsgruppen til prosjektet.

Jeg er ansatt hos Statsforvalteren i 
Møre og Romsdal. Statsforvalteren 
er statens representant i fylket og 
vi skal følge opp vedtak, mål og 
retningslinjer fra Stortinget og 
regjeringa. Vi er også et bindeledd 
mellom kommunene og sentrale 
styresmakter.

Økt bruk av tre i bygg er et uttalt 
politisk virkemiddel for å redusere 
Norges klimagassutslipp. Tredriveren 
skal bidra med kompetanseheving 
og veiledning overfor kommunene 
når de planlegger byggeprosjekter, 
slik at offentlige bygg blir med 
på å redusere klimagassutslipp 
fra byggebransjen. Vi har etablert 
Nettverk for bærekraftige bygg i 
Møre og Romsdal. Her diskuterer 
vi klimautslipp fra byggeprosjekt, 
materialvalg, anskaffelsesmetoder og 
byggemetoder. 

I kjølvannet av prosjektet har det 

kommet flere fine bygg i fylket, 
og flere er også under planlegging 
og oppføring. I mai gjennomførte 
Tredriveren og Ørsta kommune en 
skogplantedag for elever ved Sæbø 
skule. Her fikk elevene være med på 
å etablere ny skog på en hogstflate 
rett over bygda, samtidig som 
startskuddet for ny massivtreskole 
i sentrum gikk av. På en slik dag 
benytter jeg anledning til å fortelle 
om karbonkretsløpet.

Omtrent halvparten av trevirke er 
karbon, dermed er treprodukter 
karbonlager. Karbonet som er 
bundet her er forhindret fra å delta 
i drivhuseffekten. Økt bruk av tre 
gir både en positiv klimaeffekt og 
bidrar til en sterkere verdikjede 
for tømmer. Vi må stadig ha som 
mål å få mer lokal verdiskapning 
av lokalt tømmer. Dette har jeg 
jobbet med, sammen med blant 
annet Innovasjonslaboratoriet ved 
Protomore i Molde. Vi inviterte 
aktører fra ulike deler av verdikjeden 
til workshops med dette som tema, 
for sammen å undersøke hvordan 
det grønne skiftet åpner dører for 
trebaserte næringer. 

Med en tettere kontakt mellom 
leddene i verdikjeden, tror jeg man 
kan oppnå enda bedre utnyttelse 
av treressursene. Derfor kan slike 
workshops ha stor verdi for de 
som klarer å sette av tid til å delta, 
selv om ser jeg at det er vanskelig 
for mange. Slik jeg ser det er ny 
kunnskap og kompetanse også 
et ledd i verdikjeden. Derfor er 
jeg opptatt av å lage kortere vei 
mellom studenter i utdanning, 
forskningsmiljø og trenæringen. 
Jeg inviterer gjerne forskere inn 
på møteplassene jeg organiserer. 
Jeg vil gjerne dra studenter med 
også, og har blant annet etablert 
en stipendordning for studenter 
som skriver masteroppgaver som 

er knyttet til trebaserte næringer i 
Møre og Romsdal. 

Hva er det offentlig sektor/
kommunene lurer mest på?
En problemstilling som ofte 
dukker opp, er det som har med 
anskaffelsesmetode å gjøre. Hvordan 
kan kommunene på best mulig måte 
bruke sin innkjøpskraft til å skyve 
utviklingen i byggebransjen i riktig 
retning? Her har vi støttet oss på 
Leverandørutviklingsprogrammet, 
som i flere omganger har vist oss 
hva innkjøpsregelverket gir av 
handlingsrom til å etterspørre både 
tjenester og produkter med lave 
karbonutslipp, og dermed stimulere 
leverandører til å konkurrere om 
lavest mulig klimafotavtrykk.  

Avslutningsvis
Til dem som driver bygdesager 
vil jeg si, ta dere tid til å tenke 
langsiktig, til å tenke nytt, gi rom 
for innovasjon. Ta ungdom med 
på laget gjennom praksisplasser 
og lærlingeplasser. Se etter 
muligheter for samarbeid både 
med konkurrenter og med andre 
ledd i verdikjeden. Samarbeidet 
Made by Wood er et godt eksempel 
på en slik modell. Her har de tre 
snekkerverkstedene Hamran, Melby 
og Meling lykkes godt sammen. 
Sammen ser det ut til at  1+1+1 
er blitt mye mer enn tre. Felles 
for disse tre bedriftene er lange 
tradisjoner innen snekkerfaget. 
Under arrangementet Designers 
Saturday var jeg heldig og fikk 
delta med et faglig foredrag i 
deres program. Det var lett å 
se at de tre bedriftene har «god 
kjemi», de utfyller hverandre og 
løfter hverandre frem. Produktene 
deres er laget for lang levetid. I 
klimasammenheng er dette en god 
strategi, sammen med produkter for 
ombruk og gjenbruk er man på rett 
kurs.
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Kurs:
Foreninga har allereie gjennomført 
3 kurs etter sommarferien:

14. august:  
Nybegynnerkurs i drift av 
sagbruk på Løten Bygdesag
Kurset var utlyst for maks 15 
deltakarar, men grunna stor 
interesse opna vi for 2 til ekstra. 
Såleis deltok i alt 17 personar. 
Dei fleste kom frå Innlandet, men 
det var også deltakarar frå Troms, 
Vestland, Viken og Akershus. I 
løpet av kurset fekk deltakarane ei 
innføring i m.a. tømmer og mate-
rialhandtering, logistikk, stabling/
tørking og kontroll av skurlast.
Styreleiar i foreninga og dagleg 
leiar på Løten Bygdesag, Ivar 
Grøndahl var kursleiar med sonen 
Hans som medhjelpar. Han har 
teke fagbrev i trelastfaget og er i 
fullt arbeid i familiebedrifta. 

Deltakarane og kursleiar Ivar 
Grøndahl ved sagbenken.
Foto: Hans Grøndahl.

16. og 17. august: 
Sortering av konstruksjonsvirke 
i Evje, Agder.
Kurset vart gjennomført med 15 
deltakarar - frå Agder, Rogaland, 
Vestland og Akershus.  Kurset vart 
overteikna, og fleire måtte settast 
på venteliste. Teoridelen første dag 
vart gjennomført på Dølen Hotel, 
medan den praktiske delen vart 
gjennomført på Byglandsfjord Sag. 
Denne dagen gjekk ut på sortering 
av plank, diskutere kvalitet og vir-
kesfeil, samt  gjennomgang av dei 

tekniske detaljane frå teoridagen. 
Kursleiar var Trond Kalstad, og 
tilbakemeldingane frå gjennom-
føringa var svært positive.

Fornøgde deltakarar i strålande sol 
på Byglandsfjord Sag. Foto: Sakarias 
Vegge.

6. og 7. september:
Sortering av 
konstruksjonsvirke i Alta.
Kurset var arrangert i samarbeid 
med Finnmark Treforum - med 
deltakarar frå Otta i sør til Pasvik 
i aust. Første dagen vart teoridelen 
gjennomført på Scandic Hotel 
Alta, og den praktiske delen 
på Eiby Sagbruk dagen etter.  
Kursleiar var Trond Kalstad.

Dei 9 deltakarane var erfarne inn-
anfor faget, og praten og diskusjo-
nane var ivrige og til tider høg-
lytte på sagbruket. Dette ga god 
breidde i diskusjonane om sorte-
ring av trelast. Men dei hadde også 
mykje å lære om sortering, og kurset 
tilførte dei auka kompetanse. Noko 
som gjev tryggleik for produkta  dei 
produserer og leverer for sal.

Sortering av virke er viktig for kva-
liteten. Kursleiar Trond Kalstad i 
diskusjon med deltakarane.
Foto: Tor Håvard Sund.

Skogdag på 
Indrehus Bruk 
Skogselskapet i Sogn og Fjordane 
inviterte 17. august til skogdag i 
Bremanger kommune, med om-
visning og orientering på med-
lemsbedrifta vår Indrehus Bruk. 
Tema var sagbruk, skogsvegar og 
skogkultur. Mange var frammøtte 
på sagbruket og eigaren Gunstein 
Indrehus og faren Rune Indrehus 
orienterte om anlegget og pro-
dukta som dei produserte. Eit flott 
anlegg plassert like ved fjorden.
Vidare gjekk ferda til skogs, der 
det vart orientert om tømmer-
prisar, leveringsbetingelsar, tøm-
merkvalitet og innmeldingsrutinar. 
Siste bolken var det fokus på 
skogsvegbygging og ungskogpleie. 
Som avslutning på dagen baud 
familien Indrehus på  rømmegraut 
og spekemat til alle. Ein nyttig og 
triveleg sommardag på saga!

Skogselskapet i Sogn og Fjor-
dane arrangerer i løpet av hausten 
mange skogdagar andre stader på 
Vestlandet, med støtte frå fylkes-
kommune og statsforvaltar. Kansje 
ein ide for fleire av våre medlem-
mar å invitere til arrangement på 
saga?

Tekst: Rune Indrehus under omvisning 
på saga. Foto: Inger Marie Svingeset.

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

20. - 22. september:
Kvalitetsvurdering av skog på 
rot – på unike Frønningen

Eigedommen er på totalt 60.000 dekar, 
der 50.000 dekar er dekka med skog. 
Den produktive skogen er rekna til å vere 
om lag 20.000 dekar. Skogsdrifta på 
Frønningen strekk seg tilbake til midten 
av 1500 talet med 2 eller 3 vassdrivne 
oppgangssager. For å få tømmeret ned til 
fjorden, vart det bygt ein samledam oppe 
på åsen, og derifrå bygt ei vassrenne i tre 
ned til fjorden like ved saga. Sagbruks-
drifta gav mange arbeidsplassar, og på 
det meste budde det 100 innbyggjarar 
på Frønningen. Intensiv drift i mange 
hundre år førte til at det i dag er relativt 
lite hogstmoden skog igjen, og sagbruket 
vart lagt ned i 1997. Men skogen veks 
godt slik at det om nokre år igjen vil vere 
store mengder sagtømmer. I dag bur det 10 
personar på Frønningen. Eigaren, Vilhelm 
Rumohr, har i staden satsa på jaktutleige 
og anna friluftsturisme. 

Kurset vårt var fullteikna med 19 
deltakarar, med fleire på venteliste. 
Ferje går utanom sommarsesongen 
til Frønningen annankvar dag, og 
deltakargruppa ankom med 8 fir-
hjulsdrevne bilar for å ta seg fram på 
skogsbilvegane der.  

Kursdag 1:
Steinar Moldal var innleigd som 
kursleiar, og etter å ha innteke 
lunsj i det herskapelege hovudhu-

set bygt i 1900, bar det til skogs. 
Skogeigar og vert Vilhelm Rumohr 
førte oss til den eldste furuskogen 
-  der Steinar tok for seg nokre 
av furutrea, borra i stammen for 
å kunne telle årringar og sjå på 
kjernevedandel. Visualisering av 
vridningar i treet synte han ved 
å splitte opp eit furutreemne på 
langs slik at vridninga i treet vart 
tydeleg. Ein kan også sjå det på 
barken, i grunnen når treet er felt 
og ved å skrape i yteveden etter 
barking.  Ideell felling av furu er 
når siste nåla er felt i krona, men 
kan sjølvsagt skje fleire år etter 
det. I motsetnad til gran, er breie 
åreringar eit pluss for furua. Vi 
fekk også undersøke ei furu ca 80 
cm i diamenter der toppen var ut-
tørka - estimert til  å vere 4,2m3. 
Steinar viste også metodar for å re-
kne ut lengda på treet og diameter 
på ulike stader på ståande skog. 

Kursdag 2:
På programmet stod «Sikker 
felling med øks og svans».  Alle 
deltakarane fekk delta i saginga av 
dei to furutrea, med vurdering av 
kvaliteten før og etter saging. Del-
takarane fekk også ein seanse med 
bleking av tre. Dette går ut på å 
hogge ut «sår» i stammen som gjer 
at treet oppfattar dette som skade 
og aukar produksjonen av harpiks 
og såleis kjerneved.

På saga blei stokkane skorne, og 
materialen vurdert. Kjerneveden 
er ikkje synleg ved hogst, og kjem 
først fram seinare når tømmeret 
har ligge ei stund. Det eine treet 
hadde rote nedst i stammen, men 
Steinar demonstrerte at stubben 
likevel kunne nyttast ved å hogge 
sponbitar, ein til kvar av deltakarane.

Kursdag 3:
Siste kursdagen vart nytta til 
oppsummering på skulehuset oppe 
på Platået, bygd i 1961 av kom-
munen medan sagbruket framleis 
var i drift. Og etter lærerike dagar 
i skogen, god mat og triveleg sel-
skap i hovudhuset på Frønningen, 
forlet vi den historiske sagbruks-
staden med dagens einaste ferjeav-
gang til Kaupanger. 

Kjelde: Allkunne.no/Fylkesleksikon 
Sogn og Fjordane.

Steinar Moldal viser vridning i ei furubusk 
ved å kløyve den på langs.

Døme på bleking av tre for å auke harpiks-
produksjonen, og dermed kjernevedandelen.

Steinar Moldal deler sin kunnskap om tre 
på rot i furuskogen på Frønningen. 

www.sag.no Vårt fokus - foredling av tre
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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

Annonser

62 .680,- 
KR

   vår Test

Kr 

per 
blad

Sliping og Vigging
eks retur frakt og mva75.-

37,50

Vi sliper den første boksen

til halve prisen

Slipe service

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

 tilgjengelig 

umiddelbart !

EG100 Kantverk 
med 2 sagblader

Max. materialbredde: 520 mm   max. kantbredde: 300 mm,
max. materialtykkelse:  50 mm, med 7,5 kW elektromotor

Vårt fokus - foredling av tre 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 

WEIMA HUGGERE 

WEIMA tilbyr et 
omfattende utvalg av 
maskiner.  

Her finner du den rette 
maskinen til enhver       
oppgave. 
 
Ta kontakt med oss 
for et uforpliktende tilbud. 
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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

Se YouTube ved å 
skanne QR koden

970 40 808
Ring oss i dagA. FAlkenberg Eftf. As. 

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad, 
info@falkenberg.no

NOEN TEKNISKE DATA: 

Data/maskin  Profimat 30 Profimat 50
Matehastighet m/min 6 - 15  5 - 30
Arbeidsbredde mm 13 – 230  20 - 230
Arbeidshøyde mm  8 – 120  10 - 160
Antall spindler  4 eller 5  5 eller 6
Memory- styrt over og 
venstre sidespindel Opsjon  Opsjon

Fra 
kr 352.000,-*

*gjelder Profimat 30, eks.mva

Ledende 
teknologi 
og høy 
drifts-
sikkerhet

Profimat 30 / 50Profimat 30 / 50

www.Falkenberg.no

Ny båndsag med stor kapasitet, HTZ-1100 Pro 
fra Mebor, kan sage stokker opp til 1 meter!

For mer informasjon kontakt Mebor Norge AS. 
Tlf. 995 46567.  Se også www.mebor.eu

Annonser



20

Vi selger Slidetec-sager
Arild Stensrud 
Vensvangvegen 332,
2338 Espa
Mobil: 917 57 075
post@arildstensrud.no

Norsk Bygdesagforening  har 
motteke den triste meldinga om 
at Svein Granheim gjekk bort 21. 
september, 76 år gamal. Svein 
har vore medlem i foreninga 
sidan 1995 og hatt verv som  
fylkeskontakt i Buskerud 
i perioden 2005-2019. 

Svein deltok på mange årsmøte 
og på fleire andre arrangement i 
regi av foreininga i tida han var 
medlem. For dei som har vore 
med i foreninga ei tid vil hugse 
«Gol-gjengen». Eit resultat av 
Svein sitt arbeid med å få fleire med 
i foreninga og rekruttere ungdom. 

Svein var av den lune sorten. Stille, 
men alltid observant og på jakt 
etter ny kunnskap. Han hadde 
alltid ein god kommentar og 
eit glimt i auge. 

Svein gjennomførte eit stort 
prosjekt gjennom å utvikle ein 
spesiell kledningstype, Mesterkled-
ningen. Ved fleire høve presenterte 
Svein prosjektet til våre medlem-
mar med stort engasjement, og 
mange var innom sagbruket og fekk 
sjå nettopp på denne spesialproduk-
sjonen. Svein var rettmessig stolt av 
oppfinninga og patenten sin. 

I forrige utgåve av vårt medlems-
blad, no i juni, var Svein avbilda på 
framsida. Han var då tilfreds med å 
overlate  bedrifta til yngre krefter.
Våre tankar går til dei næraste. 

Vi lyser fred over Svein sitt gode 
minne!

Minneord Svein Granheim

Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) fører nå markedstilsyn 
med en rekke produkter av 
typen utvendig behandlet tre-
kledning.

Til sammen 70 produsenter og 
distributører blir i disse dager kon-
taktet av direktoratet, skriver DiBK 
på sine nettsider. Tilsynet omfat-
ter dokumentasjonskontroller og 
testing av utvalgte produkter.

Gjennom tilsynet blir det under-
søkt om behandlet trekledning til 
utvendig bruk, som merket med 
oppgitt ytelse Euroklasse D (brann), 
har de de egenskapene som kreves.

- Vi ønsker med dette å sette 
søkelys på viktigheten av å merke 
produkter korrekt. Dette handler 
om brannsikkerhet, og at bygge-
bransjen og forbrukerne skal kunne 
foreta opplyste valg, sier direktør 
Per-Arne Horne i DiBK.

Kunnskapen fra tilsynet vil 
være nyttig 
Treindustrien er svært positiv til at 
DiBK nå gjennomfører et omfat-
tende tilsyn med trekledning.

- Kunnskapen fra tilsynet vil være 
nyttig og et viktig bidrag for både 
seriøsitet, kvalitet og innovasjon i 
byggenæringen, sier administre-
rende direktør Heidi Finstad 
i Treindustrien.

Varsler omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning
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Grønn storsatsing på 
helsirkulær verdikjede 
for tre.
Kathrine Torday Gulden, NIBIO

Prosjektet sirkTRE skal 
løfte treindustrien og 
byggenæringen mot det 
helsirkulære, grønne skiftet ved 
å sørge for at returtre ombrukes 

I dag hogges det rundt 12 millioner 
kubikkmeter tømmer i Norge per 
år. Ifølge den nasjonale strategien 
for skog- og trenæringen, SKOG22, 
er det bærekraftig grunnlag for at 
hogsten kan økes til minst 15 mil-
lioner kubikkmeter i året. Dersom 
samfunnet skal lykkes i å redusere 
klimagassutslippene i tråd med 
Parisavtalen, er det forventet at res-
sursbehovet blir betydelig større.
For å øke bruken av tre i bygg er 
det behov for kortreiste råvarer. 
Returtre vil være en avgjørende 
innsatsfaktor via nye ombruks- og 
materialgjenvinningsløsninger. Økt 
innovasjon og verdiskaping må gå 

‘hånd-i-hånd’ for å utnytte retur-
treets muligheter. Med ambisjoner 
om å bli spydspiss i utviklingen av 
den nye sirkulære treindustrien, 
initierte Norwegian Wood Cluster 
(NWC) til prosjektet sirkTRE, og 
i starten av september ble det altså 
klart at prosjektet får finansiering 
gjennom Grønn plattform.

– Bruk av tre i Norge har lange
tradisjoner og vi er verdensmestre 
i å bygge stort og høyt. Videreut-
vikling av våre ferdigheter innenfor 
trebyggeri er avgjørende: Jo dykti-
gere vi blir, dess bedre for klimaet 
og den grønne omstillingen, sier 
sirkTREs prosjektleder Kristine 
Nore.

Kjelde: www.skog.no

Rekordmye skog i Norge
Vi har god oversikt over 
utviklingen i skogen, og det er 
tre ganger så mye skog i landet 
nå som for 100 år siden.

Skogen i Norge dekker over 37 prosent 
av Norges landareal og for hvert år øker 
volumet, men økningen går saktere enn 
før. (Foto: Berit Sanness)

Noen utvalgte områder blir nøye 
registrert for å kunne si noe om 
mengden skog over hele landet, sier 
forsker ved NIBIO, Gro Hylen.
Hun snakker om Landsskogtakse-
ringen som systematisk måler 
tilstanden i skogen vår. Hvert femte 
år besøker feltpersonell rundt 
13 000 faste prøveflater.

– Det som måles og registreres er 
blant annet antall trær, treslag, 
trehøyde og mengden døde trær 
som står eller ligger. Man ser også 
om det er gjennomført hogst, 
planting eller ungskogpleie siden 
forrige gang prøveflaten ble 
oppsøkt.

På bakgrunn av registreringene 
som ble gjort i perioden 2016-2020 
viser beregninger at det nå står 
976 millioner kubikkmeter trevirke 
i skogene våre.

– Det er ny rekord, og jeg tipper vi 
kommer opp i 1000 millioner om 
få år, forutsatt at skogen vokser slik 
den gjør i dag. Hvis man tar med 
barken, har vi allerede bikket det 
tallet faktisk. Så det er riktig å si at 
det aldri før har vært så mye skog i 
Norge, i hvert fall hvis vi tenker i 
moderne tid, sier Hylen.

Hun forteller videre at all denne 
skogen ikke kan hogges fordi 
noe er vernet i naturreservat og 
nasjonalparker.

– I tillegg er det mye som ikke er 
økonomisk lønnsomt å hogge fordi 
driftskostnadene blir store.

Kjelde: www.skog.no

Fredag 3. september kom næringsminis-
teren til Treklyngen ved Hønefoss med 
beskjeden om at det treårige prosjektet sirk-
TRE vil motta støtte fra ordningen Grønn 
plattform på over 105 millioner kroner. 
Fra venstre: Forskningssjef Lone Ross (NI-
BIO), næringsminister Iselin Nybø (V) 
og prosjektleder Kristine Nore (OMTRE). 
(Foto: Erling Fløistad, NIBIO)
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Kutterspon
Ringalm investerer 
og dobler kapasitet i 
trelastproduksjon
Ringalm AS investerer 
70 millioner kroner i 
ny tørkekapasitet og 
automatisering av justerverk.

– Vi vil doble vår kapasitet på 
Ringalms sagbruk Hauerseter på 
Romerike og totalt ha kapasitet til 
å skjære over 250.000 kubikkmeter 
tømmer i Ringalm, sier daglig leder 
Trond Mæhlum i en pressemelding.

– Sammen med Begna Bruk 
AS, som Viken Skog SA også er 
majoritetseier i, vil vi representere 
en årskapasitet på over en halv 
million kubikkmeter tømmer 
og bli en betydelig større aktør i 
trelastmarkedet, sier Mæhlum.
Ringalm AS eies siden i fjor 
av Viken Skog SA (51%), 
Almenningssaga AS (35%) og 
Borregaard AS (15%). Ringalm 
driver i tillegg et spesialisert bruk 
for høvlet trelast og ferdig grunnet 
og malt kledning på Næroset i 
Ringsaker.

– Vi er lokalisert i svært gode 
tømmerregioner, nær markedet, og 
vil miljømessig ha en god profil, 
fortsetter Mæhlum.

Kjelde: www.trenytt.no

Roper varsku om 
elleville prisøkninger
Trelastprisene har steget 
med 130 prosent de siste 12 
månedene. 

– Vi har noen få store aktører i 
treindustrien som utnytter at det 
er lite konkurranse i markedet ved 
å sette opp prisene ytterligere, sier 
Knut Strand Jacobsen til Dagens 
Næringsliv 16. september.

Den 1. oktober setter flere 
varehuskjeder opp prisene 
på trevarer som følge av at 
produsentene øker prisene på 

byggevarer. Trelastprisene stiger 
da med opptil seks prosent. Det 
skjer til tross for at prisene på 
den internasjonale tømmerbørsen 
har falt betraktelig i løpet av 
sommeren. 

Kjelde: www.byggmesterforbundet.no

Hytteprodusenter 
tar trelastprisene til 
Konkurransetilsynet
Norske Hytteprodusenters 
forening (NOHF) frykter 
konsekvensene av den 
voldsomme prisøkningen på 
trelast og melder prisøkningen 
inn til konkurransetilsynet.

Vi er bekymret for arbeidsplasser 
i distriktene i tida framover. 
Flere av våre medlemmer har 
nå rapportert om kunder som 
avventer situasjonen og kunder 
som vil terminere kontrakter på 
nye hytter. Årsaken sies å være 
den voldsomme prisøkningen 
på trelast, forteller Olaf Olstad, 
generalsekretær i Norske 
Hytteprodusenters Forening. Prisen 
på mange hyttemodeller er økt 
betydelig på grunn av den ekstreme 
prisøkningen på trelast.

Kjelde: www.byggmesteren.no

EU endrer 
klimaregelverket 
for skog og annen 
arealbruk
Skogeierforbundet er bekymret 
for at endringene i regelverket 
kan begrense den norske 
skogens muligheter til å bidra i 
det grønne skiftet.

Skogeierforbundet er bekymret for 
at nytt klimaregelverk kan begrense 
hogstnivået i Norge. EU har vedtatt 
å øke sine ambisjoner for klimaet og 
skal kutte klimagassutslippene sine 
med 55 prosent innen 2030. 

I sommer lanserte de derfor 
klimapakken «Fit for 55» hvor 
de gjør en rekke endringer i 
klimarammeverket for å ta høyde 
for det nye utslippsmålet. I dette 
rammeverket finner vi blant 
annet regelverket for skog- og 
arealbrukssektoren, eller LULUCF-
sektoren som den også blir kalt.
Norge har tidligere vedtatt at 
vi skal ha felles oppfyllelse av 
klimamålene med EU. Det betyr 
at endringene i klimaregelverket 
også kan bli gjeldende for oss. 
Skogeierforbundet er imidlertid 
bekymret for følgene endringene vil gi.

– Regelverket bygger på kortsiktig 
tenking rundt oppfyllelse av 
klimamålene. Det legges opp til at 
skog- og arealbrukssektoren skal få 
betydelig økt opptak på noen få år, 
noe som er svært krevende å få til i 
og med at skogen vokser sakte, sier 
rådgiver på skog og klima i Norges 
Skogeierforbund, Ida Aarø.

Kjelde: www.skog.no

Ydalir skole i Elverum 
vekker oppsikt utover 
Innlandets grenser og 
har nå fått overrakt pri-
sen for Årets Trebygg 
2020. Elevene selv 
synes det har fått en 
veldig fin skole.
Ydalir skole vant fram i konkurran-
sen mot 12 andre trebygninger fra 
hele landet. Kåringen er utført av 
Tenk Tre, som er et felles bransje-
initiativ fra skog- og trenæringen i 
Norge, der målet er å vise hvordan 
skog og tre kan bidra i klima-
kampen. I fjor vant Finansparken 
i Stavanger. 

Kjelde: Glommen-mjosen.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



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
	opplæring mm. 

www.stridsberg.no
www.kvarnstrands.no


