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Sagbladet Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening ble 
stiftet i 1987. Foreningen 
har pr. desember 2014 ca. 
280 medlemmer. Ordinært 
medlemsskap: kr 1950 pr. år. 
Men for første året er det 
halv kontigent, dvs. kr 975.

SEKRETARIAT
Inger-Marie Svingeset,
dagleg leiar
6763 Hornindal
Tlf. 918 86113
norbygd@online.no
www.sag.no

Per Øyvind Berg,
org.medarbeider
3277 Steinsholt
Tlf. 951 91 441
peroyvind@combitel.no

STYRET
Arild Kulseng-Hansen, 
leiar
Tennvassåsen
9402 Harstad
Tlf. 947 89 350
arild@saeteraasen.no

Andreas Lomsdal,
nestleiar
Lomsjøvegen 22
2860 Hov
Tlf. 957 87 408
a-lomsd@bbnett.no

Magnus Hovda,
styremedlem
Randøy, 4130 Hjelmeland
Tlf. 976 23 237
post@hovdasagoghovel.no

Håvard Sunnset,
styremedlem
Sunnset, 7212 Korsvegen
Tlf. 924 57 666
haavard@sunnset.no

Egil Fløystøl,
styremedlem
Melhus, 
4520 Sør-Audnedal
Tlf. 416 68 960
melhussag@gmail.com

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud, Tlf. 69 22 77 36, 
skammels@online.no

Akershus
Roar Sørgård, Tlf. 909 96 273, 
roar.sorgard@hotmail.com

Hedmark
Ivar Grøndahl, Tlf. 62 59 00 05,
post@bygdesag.no

Oppland
Per Arne Jostad, Tlf. 61 18 14 15,
lien.sag@snertingdal.no

Buskerud
Svein Granheim, Tlf. 48 02 32 50,
granheim@granheimsag.no

Vestfold
Runar Bekkeseth, Tlf. 33 05 16 12, 
runa-bek@online.no

Telemark
Asbjørn Roheim, Tlf. 35 95 45 79,
post@roheimsac.com

Agder
Harald Mo Birkenes, Tlf. 481 58 950,
harald@birkenessag.no

Rogaland
Svein Kjetil Rønnevik, Tlf. 971 74 278,
post@vedlageret.no

Hordaland
Jostein Ljones, Tlf. 56 55 82 66,
jostein.ljones@politikk.kvam.no

Sogn og Fjordane
Rune Aabrekk, Tlf. 57 87 34 96,
rune.aa@hotmail.com

Møre og Romsdal
Herman Hervåg, Tlf. 994 63 539,
hherva@online.no

Sør-Trøndelag
Geir Håvar Ingdal, Tlf. 73 49 18 32,
iliseing@online.no

Nord-Trøndelag
Ottar Staberg, Tlf. 74 15 58 15,
otstaber@online.no

Nordland
Trygve Brenna, Tlf. 951 66 036,
trygve.brenna@yahoo.no

Troms
Arild Kulseng-Hansen, Tlf. 947 89 350,
arild@saeteraasen.no

Finnmark
Helge Molvig, Tlf. 454 72 526,
fmfihmo@fylkesmannen.no

Sagbladet er et medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening og 
utkommer med 5 nummer i 2013. 
Bladabonnement er kr 500 pr. år. 
Ved flere abonnement til samme 
adressat betales kr 250 pr. år for 
første tilleggs-abonnement, og 
kr 125 pr. år for alle ytterligere 
abonnement, Opplag 500.
Redaksjonen avsluttet:

Ansvarlig redaktør:
Per Øyvind Berg
Tlf.: 951 91 441
e-post: peroyvind@combitel.no

Designmal, trykk og lay-out:
Forglemmegei Reklamebyrå, 
Parkveien 11, 2500 Tynset
Tlf.: 62 48 10 02
e-post: lillian@fmereklame.no
www.fmereklame.no

Bidragsytere i denne utgave

Utgivelse 2015
NR.: Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1. 22. jan.  05. feb.
Nr. 2. 24. mars 09. april
Nr. 3. 13. aug. 27. aug.
Nr. 4. 08. okt.  22. okt.
Nr. 5. 26. nov. 10. des.

Annonsepriser:
1/1 side: 3200,-
1/2 side: 1900,-
1/4 side: 1250,-
1/8 side:   850,-
Prisene er eks mva.
Rabatter: Ved minimum 3 inn-
rykk: 10%. Ved 5 innrykk: 20%

Forsidebilde: FLATER: Spesialisert 
tørketeknikk av lauvtre er noe av 
det Terje Gjersøe i Vestfold driver 
med.
(Foto: Per Øyvind Berg)
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Sagbladet Frå redaktørkrakken

Siden forrige Sagbladet har skog- 
og trebransjen fått sin del av midlene 
i neste års statsbudsjett. Gledelig 
nok viser det seg Treprogrammet, 
som var tatt ut av forslaget fra 
Regjeringen, ble gjenreist som 
budsjettpost i innspurten av 
Stortingets forhandlinger. 
 Riktignok har programmet 
blitt kuttet en del i forhold til tid-
ligere. Men med en start på null 
da forhandlingene startet, må en 
si seg fornøyd med at det er satt 
av snaue 20 millioner kroner for 
2016. Men det har trolig også en 
egenverdi at posten Treprogrammet 
består i statsbudsjettet. 
 Norsk Bygdesagforenings 
arbeid med å påvirke til å beholde 
Treprogrammet ble også godt tatt 
i mot av andre organisasjoner som 
en kontaktet. Det viser at initiativ 
for å sette i gang tiltak ofte får 
flere med seg når en først bestemmer
seg for å jobbe med en sak. 
 Mot slutten av et år er det 
alltid tida for å oppsummere og 
se framover. Det ligger positiv 
spenning i noen utviklingstrekk 
som har kommet opp i 2015. At 

Treprogrammet består er bare et 
av dem. 2015 ble også året da «Det 
grønne skiftet» slo igjennom, og 
er kåret til årets nyord av Språkrådet. 
 Fra flere hold kommer spørs-
mål om hva Det grønne skiftet skal 
bety i praksis. At slike politiske 
slagord og begrep kan knyttes 
til gode eksempler, og få et inn-
hold ganske raskt etter at de er 
kommet i bruk, er viktig for å 
holde dem aktuelle. I så måte 
passer biokullsatsingen i Treklyngen, 
på Follum i Buskerud, svært godt. 
Biokullsatsinge fikk nylig et svært 
bra løft da det ble kjent at Enova 
vil gå inn i prosjektet med nær 
140 millioner kroner. Når en slik 
satsing etter all sannsynlighet vil 
bety fabrikk og produksjon om 
noen år, blir den et grønt skifte i 
praksis. Biokullet skal framstilles 
av tømmer og trevirke som har 
liten nytte for dagens industri, 
eller som store og små sagbruk 
er avhengige av å bli kvitt. Dette 
kullet kan deretter bli eksportert 
til kullkraftverk i utlandet, som til 
nå har vært bygd opp og basert på 
fossilt kull. Dermed vil forbruket i 

disse kraftverkene omstilles til 
kull laget av fornybart, CO-2-bind-
ende trevirke som uansett er en 
del av kretsløpet. Volumet en 
snakker om er et satt til 500 000 
kubikkmeter skogs- og trevirke i 
en startfase. En levedyktig bedrift 
er selvsagt avhengig av økonomi. 
Et viktig forhold i så måte er at 
biokull kan bli tatt i bruk med bare 
små endringer av kullkraftverk 
i Danmark, Tyskland eller andre 
land i Europa.  
 Selskapet Arbaflame som står 
bak satsingene på biokull, ser for 
seg flere fabrikker med samme 
produksjon både i utlandet og 
andre steder i Norge. Dermed kan 
nyhetene i siste del av 2015 bety 
et viktig og positivt tidsskille for 
norsk skog- og trenæring. 
 Men fortsettelsen følger i 2016. 
Inntil videre får Sagbladet takke 
for følget i året som snart er over 
og ønske god jul til alle medlemmer, 
annonsører og andre lesere! 

Med hilsen Per Øyvind Berg

Gode sagvenner!

Vi skriver 10 desember i dag. Jule-
snøen har kommet og dratt, minst 
10 ganger i vinter. I dag er den her. 
Det er et aldeles nydelig vær, med 
7 cm nysnø, stille og rolig, 0 grader.
 Vi her på Hinnøya, nærmere 
bestemt Harstad området, har ikke 
hatt og ønsker heller ikke å få, så 
mye ekstremvær. Det er et forholdvis 
rolig området av landet. Noe som 
preger folket som bor her. Desember 
måned er hektisk i foreningen. Da 
skal årsmelding på plass, regnskap 
gjøres opp og ikke minst, valg-
komiteen skal starte sitt arbeid. 
For å få dyktige styremedlemmer, 

er det lurt å starte det arbeidet 
nå. Det kan fort bli for seint, å ta 
noen telefoner, langt ut i januar.
Med de begrensa ressursene vi har 
i foreningen tror jeg vi skal være 
rimelig fornøyd med resultatet av 
jobben som er gjort i 2015. En 
annen sak, er at vi er tvingende 
nødt til å finne nye inntektskilder, 
for å kunne skape en sunn økonomi 
i foreningen. Her mottas alle gode 
tips med stor takknemlighet. 12.-14. 
februar møtes vi i Tønsberg. Det 
gleder vi oss stort til. Spesielt med 
tanke på at Willy Wahl har invitert 
oss. Da vet vi at det blir bra. Tønsberg 

er litt mer sentralt enn Vestvågøy 
i Lofoten. Det skulle tilsi at det 
kommer mange medlemmer, også 
de som måtte ønske å bli med-
lemmer. Vet du om noen, så inviter 
dem med.
 Det faglige innholdet i løpet 
av årsmøtehelga, har bestandig 
holdt høg kvalitet. Jeg ser frem 
til å møte dere alle sammen. I 
mellomtiden ønsker jeg dere alle 
en riktig god jul og et fredfullt 
nyttår.

Hilsen Arild
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Medlemsmøte i Sogn 
og Fjordane 
Den 9. desember arrangerte Norsk 
Bygdesagforening avd. Sogn og 
Fjordane medlemsmøte. Hovud-
tema for samlinga var den store 
gondolbaneutbygginga i Loen, 
Hoven-prosjektet. 
 Medlemmane fekk god orien-
tering om prosjektet av arkitekt 
Tore Geir Aaland frå Aaland Arkitekt-
kontor AS. 
 Prosjektet er spennande og 
det er vedteke å bygge 4 ulike byg-
ningar i tre (informasjonssenter, 
nedre heishus, øvre heishus og 
restaurant). Massivtre er svært 
aktuelt i konstruksjonane og lokale 
leveransar til kledning, innvendig 
panel, himling og møblar er ønskje-
leg. Diskusjonen gjekk på volum, 
materialkvalitet, dimensjonar og 
leveringsbetingelsar, samt leverings-
tidspunkt. 
 Prosjektet vil verte svært godt 
profilert, og medlemmane i Norsk 
Bygdesagforening vil få eit flott 
utstillingsvindauge ved å kunne 
levere til prosjektet. Miljø/klima, 
historie, kvalitet og kompetanse 
vil vere viktige brikker. Dei med-
lemmane som møtte var svært 
positive og håpa på å kunne få til 

leveransar inn mot prosjektet. 
Norsk Bygdesagforening er glad 
for lokale engasjement av denne 
typen og håpar vi får fleire lokallag 
til å ta initiativ som dette. Ved 
samarbeid kan ein få til spennande 
og gode leveransar ein elles ikkje 
ville kunne handtere.    
     
Utenriks på sag.no
Forespørselfunksjonen fra kunder 
på www.sag.no fikk nylig en litt 
eksklusiv henvendelse. Fra Færøyene 
etterspør en kontaktperson ved 
kirken i Klakksvik sperrer og bjelker 
til nytt klokketårn ved kirken. 
De søker holdbart virke, gjerne 
douglasgran, i store dimensjoner.
 Mål for materialene går fram 
av epost som automatisk blir sendt 
medlemmene. Vi regner det som 
en sjeldenhet at norske bygdesager 
eksporterer materialer, og håper 
det kan være av interesse for med-
lemmer å følge opp en slik hen-
vendelse. 
 Med den nye webløsningen på 
sag.no, går henvendelser direkte 
til medlemmenes epost, dersom 
den er registrert. Dette er en av 
medlemsfordelene som har blitt 
forbedret de siste årene, og det 
kommer jevnlig forespørsler som 

bør være interessante for mang 
trebedrifter. 

Godt å ha kurs i ruskevær
Kurset i samarbeid med Mosjøen 
videregående skole ble arrangert 
27. og 28. november. Med litt få 
deltakere, seks personer, ble det 
ei lita kursgruppe. Det hadde sine 
fordeler, da en kunne ta mye av 
kurset på et oppvarmet pauserom, 
mens uværet holdt på ute. 
 -Deltakerne virket veldig for-
nøyde med kurset, skriver Espen 
Joacim Alsgård, fagarbeider og 
bygdesagforeningens kontakt ved 
skolen.  
 -Noe stoff var kjent, noe var 
delvis kjent, og mye var også helt 
nytt for flere av oss! Det var også 
mange tips å få til vår sag, for å 
øke kapasiteten ved hjelp av enkle 
midler og lave kostnader.
 Ellers var jo Leif Grøndahl en 
svært kunnskapsrik mann, og det 
var virkelig interessant å høre om 
oppbyggingen av Løten Bygdesag! 
Det er synd å registrere i etterkant 
at mange «bannes» over ha gått 
glipp av kurset, så hva en kunne 
gjort for en bedre markedsføring 
er verdt å vurdere mener han. 

Organisasjonsnytt

SPESIALBYGG: Hoven-prosjektet kan bli et flott utstillingsvindauge for bygdesager. Frå venstre Rune Aabrekk, Petter 
Slettenes, Rasmus Flore og John Roger Meland som fekk orientering om prosjektet i medlemsmøtet i Sogn og Fjordane. 
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Sagbladet
Fagdag og årsmøte for 

Norsk Bygdesagforening 2016

Invitasjon og foreløpig program for fagdag og årsmøte i Norsk Bygdesagforening 2016
Programmet er nesten klart, men her kan kome mindre endringar. 

Dato: 12. - 14. februar 2016. 
Stad: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, Tønsberg Brygge. 

Reise 
Fly: Til Gardermoen eller Torp (Sandefjord). Torp har direkteruter til Stavanger, Bergen, Bodø, Harstad-Narvik, 
Tromsø og Trondheim pr. dato. Det er likevel ein del usikkerhet til dette framover i forhold til reduksjon av 
rutetilbodet som no er på trappene. Det går shuttlebuss frå Torp til Tønsberg (ca. 25 min.)
Tog: Frå Gardermoen er går det tog kvar time, til ein pris på kr. 249,-, Reisetid 1t og 50 min. 
Frå Tønsberg Stasjon til hotellet er det 7 min. gange. 
Bil: Parkering av personbiler i hotellet sin underetasje, mot avgift. Tønsberg har gode kommunikasjonar også på buss. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål ang. transport, for mulig med samkøyring mellom fleire medlemmar.

Program for fagdagen og årsmøtet 
Fredag 12. februar
•Kl.12.00 Felleslunsj.
•Kl.13-16 Foredrag:
  - Presentasjon av Treindustrien. Har Treindustrien og Norsk Bygdesagforening felles oppgåver 
     som vi bør samarbeide om? Korleis kan vi utfylle kvarandre til nytte for begge partar? 
     Treindustrien v/Adm. dir. Heidi Finstad.
  - Materialkvalitet, bestillarkompetanse og råstofftilgang til Fortidsminneforeningen sine 
     prosjekter der tre brukt. (person ikkje stadfesta). 
  - Materialkvalitet, bestillarkompetanse og råstofftilgang til Riksantikvarens prosjekter der 
     tre er brukt (person ikkje stadfesta).
•Kl.16.30 BefaringogforedragomrekonstruksjonenavOsebergskipetv/GeirRøvikistiftelsen
  «Nye Osebergskipet».
   Rekonstruksjonen ligg i Tønsberg. Befaringen blir utendørs, så husk godt med kle. 
  Vi flytter evt. foredraget innomhus, dersom veret blir kaldt eller ruskete. 
•Kl.18.00 Utstyrsleverandøranefårpresenteresegmedstands.
•Kl.19.30 Middagogsosialtsamvær.

Laurdag 13. februar
•09.00 VelkomnetilVestfoldv/EllenFinne,fylkesmanneniVestfold.
•09.30 Årsmøtestartar.
•12.00 Lunsj.
•13.00- Bedriftsbesøk:
  - Emne3 AS v/Øystein Almenning, ein lauvtrebedrift som har spesialisert seg på golv, panel, 
     kledning, spiler og listverk. (Barkåker. 10 km frå Tønsberg).
  - Møbelsnekkerne Lien og Lian AS, held til på same tomta som Emne Tre AS.
  - Haslestad Bruk (Bergene Holm), Hof. Sagbruk som forbrukar om lag 200.000 m3 grantømmer 
     pr. år (ikkje stadfesta).
   - Materialbruk og kostruksjon av Gildehallen, Vikingsenteret på Borre v/Anders Frøstrup, Timber A.S.
•Kl.19.00 Middagogsosialtsamvær.

Søndag 14. februar
  Frukost og heimreise.
 
Prisar:  Pakkepris pr. person i enkeltrom fredag til søndag  3.000,-
  Pakkepris. person i dobbeltrom fredag til søndag 2.600,-
  Pris rom og frukost torsdag til fredag, enkeltrom 1.400,-  
  Pris rom og frukost , tordag til fredag, dobbeltrom 1.200,-
  Pris middag torsdag kveld    365,- 
  Dagpakke       600,- 

Påmelding innan 20. januar til: norbygd@online.no, eller på mobil: 918 86 11
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Årsmelding for Norsk 
Bygdesagforening 2015

Organisasjonen:
Styret har i 2015 vore samansett av: 
•Styreleiar:ArildKulseng-
   Hansen, Harstad
•Styrets,nestleiar:MagnusHovda,
   Hjelmeland
•Styremedlem:IvarGrøndahl,Løten
•Styremedlem:HåvardSunnset,
   Hølonda
•Styremedlem:EgilFløystøl,
   Sør-Audnedal

Det har i 2015 vore halde 6 styre-
møter. 2 fysiske styremøter og 4 via 
nett (Skype). Det er alltid nyttig å 
fysisk møtast, men eit nettprogram 
som Skype syner seg å fungere 
godt og er gratis. Styret har difor 
valt å bruke denne løysinga for sine 
møte framover.  

Fylkeslag: 
Antal formelle fylkeslag er framleis 10.
Formelt etablerte fylkeslag med 
leiarar:

Fylkesleiar og fylke:
•PerArneJostad,Oppland
•RuneAabrekk,SognogFjordane
•SveinGranheim,Buskerud
•JohanSkammelsrud,Østfold
•HåvardSunnset,Sør-Trøndelag
•OttarStaberg,Nord-Trøndelag
•SveinKjetilRønnevik,Rogaland
•IvarGrøndahl,Hedmark
•HermanHervåg,MøreogRomsdal
•HaraldMoBirkenes,Agder

I tillegg har vi fylkeskontaktar 
i følgjande fylker: 
•HelgeMolvig,Finnmark
•ArildKulseng-Hansen,Troms
•TrygveBrenna,Nordland
•JosteinLjones,Hordaland

•AsbjørnRoheim,Telemark
•RoarSørgård,Akershus
•RunarBekkeseth,Vestfold

Det er variabel aktivitet i fylkes-
laga, der den meste av kontakta 
med sentraladministrasjonen går 
gjennom ulike aktivitetar som blir 
organisert i fellesskap. Fylkes-
leiarane og fylkeskontaktane vert 
nytta gjennom aktuelle arrangement 
i fylket, for eksempel gjennom kurs-
organisering. Fylkeslaga er ikkje 
pålagt oppgåver, men blir oppmoda 
om å halde møter, kurs og ulike 
fagarrangement. 

Administrasjon: 
2015 har vore eit år med moderat 
aktivitet i foreininga. Dagleg leiar 
har i store deler av året hatt kun 
70 % stilling, men frå oktober var 
ho igjen tilbake i full stilling. Vår 
organisasjonsmedarbeidar som har 
hovudansvar for medlemsbladet 
og nettsida har hatt om lag 35% 
stilling i 2015.

Dagleg leiar har ansvar for drifta 
av foreininga, følgje opp dei styre-
vedtak som vert fatta, økonomi, 
prosjektgjennomføringar, medlems-
oppfølging/register og kurs-
administrasjon.

Medlemstal
Vi har dessverre framleis ein ned-
gang i medlemstalet. I desember 
i år er vi nede på 263 medlemmar. 
Det er stadig nye medlemmar som 
melder seg inn og som gir tilbake-
melding på at dei har god nytte av 
foreininga, men dessverre er det 
fleire  som melder seg ut. 
Hovudtyngda av dei som melder 
seg ut er dei som legg ned bedrifta 
på grunn av liten aktivitet, alder og 
mangel på rekruttering. 

Ei av utfordringane til foreininga 
er at vi enno ikkje får gjort for-
eininga godt nok kjent ut mot 
potensielle medlemmar. Vi har også 
eit potensiale i få medlemmar frå 
bedrifter som snekkeri, laftebedrifter, 
restaureringsbransjen osv. Her må 
vi gjere ein betre jobb i åra fram-
over. 

 Deltaking på arrangement:
•4avstyremedlemmane,dagleg
   leiar og organisasjonsmedarbeidar 
   deltok på studieturen til Stange-
   skovene i februar 2015. 
•DaglegleiarInger-MarieSvingeset
   deltok på konferansen Skog og 
   Tre, 27.-28. mai 2015.
•OrganisasjonsmedarbeidarPer
   Øyvind Berg har delteke på 
   konferansen « Fremtiden bygges 
   i Tre, i  Hordaland, 23. juni. 
•DaglegleiarInger-MarieSvingeset
   sit i styret i Sogn og Fjordane 
   Skognæringsforum og har delteke 
   på styremøter og arrangement 
   i regi av forumet. 
•Daglegleiarvarimøtemed
   Treindustrien den 16. november, 
   for å diskutere felles utfordringer 
   og samarbeidsoppgåver.

Arrangement i regi av Norsk 
Bygdesagforening 2015
Studietur til Stangeskovene: 
Norsk Bygdesagforening arrangerte 
den 5. og 6. februar studietur til 
Stangeskovene. Det deltok 19 
personar frå foreininga og arrange-
mentet var såleis vellukka. Det vart 
leigd inn buss og Stangeskovene 
organiserte eit svært godt program. 
 Det var befaring på Vikodden 
Bruk, orientering om utnytting av 
tømmer, befaring på bandsaglinje 
og høvleri, samt listverkproduksjon 
og byggvareutsalg. 
 2 innhaldsrike dagar i lag med 
kunnskapsrike folk gir energi og 
motivasjon. Foreininga har fått gode 
tilbakemeldingar og er oppmoda 
om å lage fleire liknande opplegg. 

Årsmøte: 
Den 5.- 8. mars arrangerte vi «års-
møtehelg» i Vestvågøy i Lofoten. 
Truleg den mest spektakulære 
årsmøtestaden i Norsk Bygdesag-
forening si historie. Sjølv om vi hadde 
venta større deltaking vart dette ei 
svært vellukka helg. Ei god blanding 
av fag, natur, kultur og sosialt 
samvær gjorde turen til ei minnerik 
oppleving for deltakarane. For-
eininga fekk svært god hjelp til 
arrangementet av lokale «kjentfolk». 
Vi vil rette ei spesiell takk til Trygve 
Brenna som gjorde ein fantastisk 



r                                                                                       www.sag.no 7

Sagbladet

innsats med organisering, råd og 
guiding!Årsmøteteromtalai
Sagbladet nr. 2 2015 for dei som 
ønskjer meir informasjon om innhald. 

Kurs: 
Det er i 2015 arrangert 2 kurs 
i regi av foreininga. 
1. Drift av sagbruk i Bodø, 10.-11. 
        april med 11 deltakarar
2. Drift av sagbruk i Mosjøen, 
        27.-28. november med 6 del-
       takarar.

Leif Grøndahl har vore kursleiar for 
begge kursa. Vi får gode tilbake-
meldingar frå deltakarane våre 
på dei kursa vi arrangerer. 

Medlemsbladet Sagbladet 
Sagbladet har også i 2015 blitt 
utgjeve i 5 utgåver a 24 sider, to 
før sommaren og tre i løpet av 
hausten. 
 Redaksjonelt er målet å finne 
fram til stoff som har nytteverdi 
eller på annen måte er av interesse 
for medlemsbedrifter og andre 
lesarar med fokus på produksjon 
og bruk av tre. I løpet av året er 
den tradisjonelle presentasjonen 
av «Medlemsbedrift» utvida til å 
vise også kva andre trebedrifter 
held på med. 
 Samarbeidet med Forglemmegei 

Reklamebyrå på Tynset om lay-out 
og trykk fungerer godt. Annonse-
grunnlaget holder seg stabilt. De 
fleste annonsører bruker Sagbladet 
ganske aktivt i sin markedsføring 
for å nå fram til kunder med små-
skala foredling av tre. 

Ny nettstad
I løpet av 2015 har både styret og 
administrasjon arbeida med å ny 
heimeside for foreininga, ny nett-
side vart lansert i slutten av september 
i 2015. Den nye sida har fått eit nytt 
og oppdatert design basert på et 
universalt sideverktøy. Leverandør 
er Pricom AS i Harstad. 
 Sakene som blir lagt ut er i 
hovudsak retta mot forbrukarar og 
kundar på den eine sida, og mot 
medlemmer på den andre. Et viktig 
mål er å få bedre fram hva slags 
trelast og produkter bygdesager 
kan levere, og det er utarbeida en 
søkefunksjon for dette. Ein videre 
utvikling av dette krev blant anna 
gode foto og oppfølging også frå 
medlemmane. 
 ÅtteavannonsøranefråSag-
bladet har avtalt annonse på den 
nye nettsida, så langt. 
 Besøket på nettsida låg i første 
halvdel av 2015 låg på ca. 400 klikk 
pr. døgn. 
 
Facebook
Norsk Bygdesagforening har også 
i 2015 vore aktiv på Facebook. I 
stor grad blir det lagt ut stoff som 
medlemmar, samarbeidspartnerar 
eller andre har produsert. Face-
book er ein grei kanal å legge ut 
bilder, aktivitetar og nyheiter. Norsk 

Bygdesagforening har i dag over 
1050 «følgjarar» på Facebook.  

Salg av trelast 
gjennom foreininga
Foreininga har også i år formidla 
ein del ordrar utanom kjøp/sal 
funksjonen på nettsida. Når kundar 
tek kontakt om materialkjøp direkte 
til foreininga blir det sendt ut e-post 
til alle medlemmane med informa-
sjon og høve til å gje tilbod. Styret 
har diskutert om slik formidling 
evt. kunne gi foreininga inntekter 
ved å ta ei formidlingsavgift/
provisjon på sal. 
 
Medlemsundersøkinga
Med bakgrunn i at det ikkje har 
vore gjennomført nokon kart-
legging av våre medlemmar sidan 
2003 og det er registrert stor endring 
i medlemsmassen, vedtok styret 
etter diskusjonen på årsmøtet i 
2014 å gjennomføre ei enkel kart-
legging i høve råstoff, sysselsetting 
og  omsetning. Fylkeslaga/fylkes-
kontaktane fekk i oppdrag å 
gjennomføre denne enkle spørje-
undersøkinga i 2014, men vi fekk 
dessverre ikkje inn svar frå meir 
enn halvparten. Dagleg leiar har 
teke på seg ansvaret for å få dette 
fullført. Vi har fått utsetjing av 
prosjektet fram til 31.12.2015 og 
skal vere i mål til den tid.Prosjektet 
er støtta av Innovasjon Norge. Med 
å få ein gjennomgang på desse 
tala vil vi vite meir om utviklinga 
dei siste åra og kva behov våre 
medlemmar har. Dette er viktig 
for både organisasjonen, og våre 
samarbeidspartnerar. 

Lokalt arbeid fra fylkeslaga er viktig 
for at Norsk Bygdesagforening blant 
annet kan holde kurs. Trygve Brenna 
er fylkeskontakt i Nordland, og gjorde 
en stor innsats for et vellykket årsmøte 
og fagutferd. 

Verdiskaping gjennom foredling av fisk krever stor innsikt i råvarer, behandling 
og kundeønsker. Under årsmøtet var Lofotfisket i full gang.
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PEFC-sertifisering
Sertifisering gjennom foreininga 
har blitt sondert tidlegare, men 
vi gjorde vedtak på årsmøtet i 
Lofoten om at vi Norsk Bygdesag-
forening skulle stå bak ei gruppe-
sertifisering innan PEFC-sertifisering. 
Det har blitt jobba med dette stykk-
vis og delt gjennom 2015 og vi er 
har no gitt våre medlemmar tilbod 
på sertifisering og vi har inngått 
revisjonsavtale med Norsk Treteknisk 
Institutt. Pr. dato er det berre 6 
bedrifter som har stadfesta at dei 
blir med i gruppesertifikatet, men 
vi trur fleire vil henge seg på etter 
kvart.  Det har vore ein del uvisse 
kring pris og foreininga har no gått 
ut med eit endeleg tilbod til med-
lemmane på kr. 15.000 pr. år. Dette 
er om lag halvparten av prisen det 
kostar ved sertifisere seg som enkelt-
bedrift.

Produkt for sal/medlemsfordelar
Norsk Bygdesagforening har ulike 
produkt for sal:
HMS-plan, Arbeidskle med logo, 
vistittkort, ulike faghefter og 
litteratur, trelastkalkulator. Desse 
produkta har eksistert i fleire år og 
salet er også i år dårleg. Grunnen 
er truleg at dei medlemmane som 
er interessert allereie har kjøpt det 
dei ønskjer. Foreininga har ikkje 
fornya nokon produkt, men avtalen 
om kjøp av  arbeidskle med logo 
med Bekken og Strøm er no nett-
basert og våre medlemmar får 
direkte sine rabattar ved kjøp på nett. 

Forsikringsavtale med Skogbrand
Vi har i fleire år hatt medlemstilbod 
på kjøp av forsikringsavtale med 
Skogbrand. Ei bransjeretta forsikrings-
avtale inn mot små og mellomstore 
sagbruk og treforedlingsverksemder.
Det er pr. dato 18 medlemsbedrifter 
som har inngått avtale med Skog-
brand. Foreininga har i november 
2015 tatt ei evaluering av ordninga 
og resultatet syner at dette ein 
gunstig avtale som bør kunne nytt-
ast av fleire. Samarbeidet mellom 
foreininga og forsikringsselskapet 
har fungert godt og vi arbeider 
stadig med forbetringar for våre 
medlemmar. 

Økonomi
Rekneskapen for 2015 vil ikkje vere 
klar før like før årsmøtet, så det 
endelege resultat vil ikkje bli kjend 
for medlemmane  før på årsmøtet 
den 13. februar 2016. Rekneskapen 
vil bli trykt i Sagbladet nr. 1-2016. 
Organisasjonen driv framleis med 
planlagt underskot. Dette er sjøl-
vsagt ikkje noko vi kan halde fram 
med, sjølv om eigenkapitalen er 
positiv. Med mindre administrative 
ressursar har det blitt lite tid til 
utviklingsarbeid. 

Oppsummering
Styret og administrasjon har gjennom 
året hatt fleire tunge arbeidsoppgåver 
å arbeide med. Ny nettstad og 
gruppesertifikat innan PEFC samt 
viktige arrangement har tatt mest 
tid utanom den daglege drifta. 
Styret har stort fokus på utvikling 
av foreininga gjennom å bli betre 
synleg og gjennom nye samarbeids-
partnerar. Det er ei stor utfordring 
å behalde eit stabilt medlemstal og 
vi treng å bli betre synleg og meir 
kjent i nye miljø. Den økonomiske 
situasjonen er ei utfordring då vi 
må finne nye inntekter til foreininga 
for å halde dagens driftsnivå. Ved 
å tilby tenester til medlemmane 
som for eksempel sertifisering og 

nettsider vil dette på sikt vere med 
å sikre drift og økonomi for for-
eininga. Styret meinar at vi med 
slike tiltak er med på å rigge organisa-
sjonen for framtida.

Årsmøtet 2016
I siste del av 2015 har administra-
sjonen arbeidd med eit spennande 
program for årsmøtehelg i Tønsberg 
12.-14 februar 2016. Vi håpar på 
mange deltakarar

Samarbeidspartnarar
Vi vil takke alle som har bidrege til 
ei positiv utvikling av foreininga 
også i 2015. Spesielt vil vi takke alle 
våre annonsørar som gjer det muleg 
for oss å kunne produsere vårt 
populære medlemsblad.  
 Vidare har vi alle som bidreg 
til våre aktivitetar: Innovasjon 
Norge, Stangeskovene, Kystskog-
bruket, Norsk Treteknisk Institutt, 
Skogindustrien, Skogselskapet, 
Fylkesmennenes Landbruks-
avdelingar, Skogbrand, Skogandels-
laga og Skogeierforbundet. 

Hornindal 07.12.2015

Deltakere på fagturen foran adminsitrasjonsenteret til Stangeskovene AS på 
Vikodden i Aurskog-Høland. Stangeskovene AS setter råstoff og trelastkvalitet 
i sammenheng i drifta av selskapene.
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Sagbladet Gruppepress gir hogst

- Innen skogetaten er vi enige 
om at det er riktig å vente 
lenger med hogst enn det 
som ofte er praksis på 45-50 
år. Men vi er ikke ut i felt, 
der skogeier bestemmer dette 
sammen med virkeskjøpere 
og entreprenører, sier fylkes-
skogmester Rune Mikkelsen 
i Hordaland. 

Tekst: Per Øyvind Berg

-Hogstmodenhet på gran og sitka-
gran i våre områder er et interessant 
tema.Åventemedhogstavsitka-
plantinger til bestandene er 60-70 
år er mer lønnsomt. Men foreløpig 
er det svært lite av plantingene 
som har denne alderen eller mer. 
Dermed er det svært få som har 
fått se resultatene av å vente lenger, 
også i skogbrukskretser. 
 Det blir også hogd ned i 35-40 
års alder, noe som uansett er for 
tidlig. Men da er det helt andre 
argumenter enn de skogfaglige 
som teller, som hensynet til utsikt, 
sol og biologisk mangfold. Det er 
i ytre kystkommuner at dette får 
utslag. Entreprenører går inn med 
lektere og utstyr og tilbyr hogst 
mot å overta tømmeret. Skogeiere 
er glad for tilbudet, og ofte like 
negative til skog som den jevne 
mann i lokalmiljøet. Selv lokalpolitikere 
tar til orde for å få vekk sitkagran 
som et ugras. Ikke minst er Bergens-
området et eksempel på dette, sier 
Rune Mikkelsen. 

Volum eller vei
Entreprenørene og tømmerkjøpere, 
i praksis Vestskog og Nortømmer, 
er pådrivere for å samle volum og 
få med flest mulig eiere når de er 
i gang. Det ødelegger også for 
veiinvesteringer, mener Mikkelsen. 
Med å hogge tidlig og samle volum 
greier en å presse ned driftsprisene 
selv om en må kjøre langt med 
lassbærer. Dette tar likevel vekk 
grunnlaget for å bygge vei og få 
en større verdi med å vente på 
tømmeret. 
 -Men til en viss grad kan dette 
være riktig. Hordaland har også 

areal hvor det i sin tid ble plantet 
ufornuftig. Og i forhold til den 
store innsatsen med skogplanting 
på 1960- og 1970-tallet må en i 
gang med noe hogst før alt er klart 
på en gang, sier han. 

Forskningen trenger eldre sitka
-For noen år siden ble det gjort 
forsøk med sitkagran for å doku-
mentere styrkeegenskaper til blant 
annet konstruksjonslast. Største-
delen av forskningsfeltene var ca 
60 år. 
 De erfaringene som Solberg 
sag (gjengitt i Sagbladet nr. 4) har 
gjort med at tømmer fra eldre 
bestand viser klar bedring i kvalitet, 
er interessante. Men sitka som tre-
slag er ikke testet ut nok i norsk 
forskning til å si noe om egenskapene. 
Bestand med større alder enn ca 
60 år er det langt mellom. Det er 
dessverre fare for at disse blir hogd, 
og virket eksportert uten at det 
blir undersøkt. Det er viktig å ta 
vare på eldre enkeltbestand for å 
ha et materiale å forske på. Og det 
kan ta tid før forskningsprosjekt er 
klare med eiere og midler. Dessverre 
ser vi at mange forskningsfelt blir 

hogd sammen med annen hogst, 
både av vanlig gran og sitka, sier 
Hans Nyeggen, avdelingsingeniør 
ved NIBIO. 

Debatt i media 
Debatt om sitkagran er ikke noe 
nytt. Men debatten om hva som 
er riktig hogstmodenhet er en ny 
vinkling av temaet. NRK Hordaland 
hadde temaet oppe i høst, der blant 
annet Hans Nyeggen deltok. Han 
tok til orde for en regelendring, 
slik at det ikke blir lov å hogge ned 
sitkagran før bestand har nådd en 
viss alder, til fordel for både skog-
næring og for samfunnet.
 Samme syn hadde leder av 
Skognæringa Kyst, Jan Ivar Rødland: 
-Det er en økende del sitkagran 
som blir hogd, og ofte blir den hogd 
for ungt, på areal som elles kunne 
stått i alle fall i 10, 20, 30 år til, sa 
han. 
 Etter hans erfaring er det blant 
annet manglende kunnskap hos 
skogeierne, og ei forventning om 
at de ikke tjener penger på å vente  
20 år til med hogsten som slår ut. 

Kilde: NRK Hordaland

ELDRE FELT: De eldste forsøksfeltene og private plantinger har stor verdi for nye 
forskningsprosjekt. Dette feltet ved Stend i Bergen er 84 år, og har middelhøyde 
39 m og en middeldiameter i brysthøyde på 41 cm. Volum er 141 m3/dekar. 
I feltet står også det høyest målte sitkatreet i landet på 46,5 m. 
(Foto: Hans Nyeggen, NIBIO)
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Trebedriften

Tømreroppdrag og behov for 
å skaffe kopier av gammel 
panel og listverk gjorde at 
Terje Gjersøe kjøpte seg høvel 
og sag. Men trelasttørke og 
riktig tørketeknikk har vært 
vel så viktig for å utvikle et 
helt spesielt golv av endeved. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Etter å ha drevet egen virksomhet 
som tømrer noen år, overtok Terje 
Gjersøe Solberg gård i Re kommune 
i Vestfold. I løpet av de 15 åra som 
har gått, har han omstilt både 
gårdsdrifta og egen virksomhet 
som tømrer. 
 Fra å ha besetning med gris, 
har 250 vinterfora sau fått fjøsplass 
i møkkakjelleren. Grisefjøset har 
blitt verksted og produksjonsrom 
med to høvler, kappeanlegg, tørke 
og en del lagerplass for materialer. 
 Saueholdet står for det viktigste 
av inntektene. Om lag en tredjedel 
av inntektene kommer fra tre- og 
tømrerarbeid. Utviklingen av et 
ganske spesielt golv har tatt mye 
tid, men har mange interessante 
detaljer for treinteresserte. 

Høvel først
-Det var mye restaurering i arbeidet 
som snekker og tømrer. Der så jeg 
muligheten til å splitte materialer, 
bestille stål, og høvle mer av gamle 

profiler selv, og unngå å være av-
hengig av andre. Så jeg kjøpte en 
av de første PH 260-høvlene fra 
Logosol, med serienummer 50. 
Den fikk plass i garasjen. 
 Ei trafikkulykke førte til at jeg 
måtte trappe ned på vanlig tømrer-
arbeid, og jeg så på muligheten 
med grisefjøset og legge opp til 
mer trearbeid hjemme. Etter å ha 
overtatt gården ble det hogd ganske 
mye tømmer her, og jeg så mulig-
hetene til å skjære en del av tømmeret 
selv og utnytte det bedre. Det første 
kjedesagbruket ble etter hvert 
byttet til ei Woodmizer bandsag, 
sier Terje Gjersøe. 

Så etter nisje
Med erfaring både fra sag og høvel 
ble det neste trinnet på utstyrssida 
å kjøpe tørke. Det var etter en 
introduksjon fra importøren Inmark 
at Terje Gjersøe gikk i gang med 
dette i løpet av 2006 og 2007. 
 -Min ide var å kjøpe tørke for 
å spesialisere meg og finne fram 
til et nisjeprodukt ingen andre har 
i produksjon. Det var den første 
pressvakuumtørka som ble tatt 
inn til Norge, og en tørkemetode 

ingen viste noe om. Jeg har jobba 
svært mye med å finne riktige 
tørkeprogram. For min del var det 
først om fremst lauvtrematerialer 
som var aktuelle, og da i nokså 
tjukke dimensjoner. Som med andre 
tørker, så øker faren for sprekker 
med større tjukkelse, sier han. 

Tørke med vakum
Vakuumtørker er sjeldne i salg og 
bruk. Men etter at Terje Gjersøes 
tørke kom i gang, har ei annen 
tørke av samme type blitt tatt i 
bruk av andre lauvtresagbruk i 
Vestfold. 
 Materialene som skal tørkes 
må legges for hånd ned i tørka, 
vanligvis med et lag materialer før 
vannfylte aluminiumsplater legges 
oppå. Med de tynneste materialene 
kan to lag materialer legges før 
aluminiumsplatene. Tørka må fylles 
opp til et minimumsnivå for at en 
kraftig duk kan legges på toppen. 
Denne duken tetter før vakuum-
systemet settes i gang. Duken og 
vakuumet sørger for ca 10 tonns 
trykk pr. kvadratmeter over materi-
alene. Dermed skjer tørkeprosessen 
uten at materialene kuver seg. 

Ask var ønsket
Via tørkeimportøren og sammen-
slutningen Vestfoldlauv (se annen 
sak om Vestfoldlauv) kom Terje 
Gjersøe i kontakt med en svensk 
arkitekt som ønsket å utvikle et 
golv bygd av skiver med endeved. 
Han ønsket seg et golv i ask, et 
treslag med svært tydelige årringer. 
 -Ask viste seg svært vanskelig 
å tørke. En annen overraskelse var 
at ask fra Sør-Sverige har lys ved 
nesten helt inn til margen. Lokal 
ask fra vårt distrikt har derimot mye, 
og ofte mørk, kjerneved. Det kan 
virke som det er vinterkulde som 
får asken til å utvikle seg slik hos 
oss, mens den er lys i land sørover 
som Danmark og Tyskland. 
 Ask og eik er gode treslag 
å selge til golv, de er regnet som 
varige og sterke. Men til endeved-
golv måtte vi gi opp ask, sier Terje 
Gjersøe. 
 Det viste seg heldigvis lettere 
å tørke materialer av or og bjørk 
til endevedgolvene. 

INNSATS: For tida er golvframstilling 
lagt på is hos Terje Gjersøe. Et solid 
bord av sekskantemner står igjen i 
med måleutstyr og et utvalg deler 
fra produksjonen. 

Terje Gjersøe Sagbruk og høvleri
– Kreativitet med høvel og tørke

MÅLING: Innstilling av høvelen krever 
stor nøyaktighet og mye prøving. 
Prøvestykket viser noe av systematikken, 
der bare en innstilling må endres av 
gangen.
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Trebedriften

Marg i senter
I skuropplegget har Terje Gjersøe 
tatt ut boks i 3, og opptil 6 tommer, 
fra tømmer med mellom 16 og 20 
cm toppmål. Målet har vært å kunne 
stå igjen med en sprekkfri og nøyaktig 
formet sekskantprofil etter tørking 
og høvling, der margen er i senter. 
 Fra en hogst i 2013 fikk Terje 
Gjersøe tatt ut 100 kubikkmeter 
bjørk med toppmål 16 – 20 cm og 
lengde 2,5 meter. Det ble sortert ut 
i konkurranse med priser på bjørk 
til ved, og han betalte 700 kroner 
pr. kubikkmeter. Ut fra dette fikk 
han testet fram tørkeprogram til 
bjørk med brukbare resultater: 
 -For or og bjørk har jeg lykkes 
godt med dette, i hvert fall for boks 
med 3 og 4 toms tykkelse. Det blir 
noe mer svinn om en går opp til 
6 tom, mest på grunn av ende-
sprekker. Men materialene holder 
seg rette og fine gjennom tørke-
prosessen. 85 prosent av bjørk-
emnene klarer seg uten sprekker 
gjennom tørkeprosessen, når de er 
skjært som 3 og 4 toms boks. Går 
en opp til 6 tom blir det mer svinn. 
For sammenlikningens skyld har vi 
også testet gran, men får for mye 
svinn i forhold til en eventuell økt 
pris på de ca 50 % ene som tåler 
tørking, sier han. 

Høvel og tørke styrer lengde
Partiet med bjørk ble kjøpt fra 
manuell hogst i Sigdal i Buskerud. 

Det ble forholdsvis dyr transport, på 
grunn av lang transport og små lass. 
 2,5 meter er ikke særlig ideelt 
for å fylle opp tømmerbiler. Men 
tørkekammeret utnytter plassen 
best med trelast på drøye 5 meter, 
slik at jeg kan legge to lengder 
etter hverandre. Emner i denne 
lengden er også passe for å kappe 
i 80 cm til høvling. Nøyaktige flater 
etter høvling er svært viktig, og 
denne lengden gir presis styring 
og framdrift i høvlingen. 80 cm er 
også ei lengde der jeg kan justere 
slik at margen mest mulig kommer 
i senter gjennom hele emnet. Som 
et siste forhold kommer muligheten 
for å ta ut sideutbytte av stokken 
til panelbord med vegghøyde, 
forklarer Terje Gjersøe. 
 Litt av bjørketømmeret ligger 
fortsatt som rundtømmer, for å 
surne. Til noen formål kan det bli 
fine effekter, håper han. 

Resultater og eksport
-Det har vært mye arbeid med å 
finne fram til riktige tørkeopplegg. 
Det er sammenhenger mellom 
temperatur, kokepunkt for vann, hva 
slags lufttrykk tørka stilles inn for, tre-
slag og ikke minst dimensjon, sier han. 
 Etter å ha prøvd med ask og 
seinere bjørk, er det likevel gråor 
som Terje Gjersøe ser størst mulig-
heter med til det spesielle golv-
konseptet. 
 -Gråor finnes det rikelig med 

i distriktet. Den vokser typisk i jorde-
kanter og langs bekker og elver, og 
er lavt priset som råstoff. Til skur 
av emner er det nokså lett å finne 
tømmer med riktig dimensjon, og 
lite kvist. I tverrsnittet har den 
ganske tydelige årringer. 
 Argumentet om at den er bløt 
og ikke tåler trykk, stemmer ikke 
om den får belastninger på endeved. 
Dessuten skjer det en viss herding 
av trevirket i vakuumtørkingen. 
Det er gjort noen tester i Sverige 
på dette, som for eksempel tilsier 
at den tåler trykket fra stilletthæler. 
Tørkingen går også noe raskere 
med or enn andre treslag, sier Terje. 

Høvling
Arbeidet med sekskantet endeved 
til golv ble lagt noe på is av Terje 
Gjersøe i sommer. I stedet vil det bli 
utviklet for produksjon i Sverige. 
For egen del har han opparbeidet 
mye kunnskap om vakuumtørka, 
og har tørkeprogram som passer til 
flere treslag. Emner har han stort 
lager av, og ser mot nye muligheter 
med å utvikle teknikken til møbler, 
fondveggerogandreformål.Å
finne aktuelle overflatebehandlinger 
blir en viktig del av dette. 
 Høvlingen krevde nøyaktige 
innstillinger for å få alle seks flater 
nøyaktige. Sidepresset i høvelen 
måtte bygges om slik at det trykker 
på skrå ovenfra. Hver boks måtte 
grovdimensjoneres først ved at 

KAPP: Optimeringskapping er nødvendig for å framstille 
golvene av endeved. 

TRIO: Treslag og overflatebehandling gir mange mulige 
varianter av tregolv. Øverst bjørk med sagstruktur, farvet 
svart og lett pusset. Nederst naturlig bjørk med litt kalle til 
venstre og naturlig or til høyre.



hjørnene ble høvlet av. Siste tur 
gjennom høvelen bør ikke ta vekk 
mer enn 1-2 mm, slik Terje Gjersøe 
erfarte. 
 -Anleggene måtte også bygges 
om noe, så jeg satte inn ekstra 
styringer av eik. 
 Sekskantene gir et liv i flatene. 
Arkitektene ser også symbolikk i 
dette, til golv i kirker for eksempel. 
Sekskantene blir som celler, med 
margen i senter, og evt synlige 
årringer, sier han. 

Vanlige golvbord aktuelt 
-Tørka og andre maskiner er store 
investeringer slik drifta er nå, med 
bare 1/3 av inntektene fra dette. 
Men med å drive slik jeg gjør nå, 
blir treverkstedet med sag, høvler 
og annet noe jeg kan falle tilbake 
på om det viser seg at saueholdet 
må kuttes ut. 
 Golvflatene av ask eller eik som 
vanlige bord er godtatt i markedet 
som harde og slitesterke, og jeg 
lager noen slike etter gjennomskur 
på bandsaga og tørking. Ekte golvbord 
av heltre blir noe annet for kunden enn parkett- og 
laminatløsninger. De legges som skipsgolv med nating.
 I de fleste tilfellene er det skogeiere og snekkere 
som er kunder, på grunn av at de forstår treets krymp 
og svell som et levende materiale. Også andre ønsker 
slike flotte golv. Men med deres krav om garanti mot 
sprekker og krymp, foreslår jeg at de kjøper et annet 
sted, eller at jeg må ha tre ganger så høy pris for å gi 
en garanti. Jeg er svært sikker på at de golvene jeg 
leverer holder seg bra etter montering. Men om en 
går ut med garantier kan det bli dyrt å følge opp, sier 
Terje Gjersøe. 

Mange muligheter  
En optimeringskapp er et nokså uvanlig utstyr på 
sagbruk og trebedrifter som Sagbladet besøker. Hos 
Terje Gjersøe har den vært helt nødvendig for å 
utvikle sekskantgolvet. Den kan stilles for å kappe 
biter av de ferdige emnene i for eksempel 10, 20, eler 
45 mm lengder. 
 -Jeg har sett litt på golv eller andre interiørdeler 
med firkantete flater i stedet for sekskanter. De vil 
være langt enklere å framstille både gjennom tørking 
og høvling. Hittil har jeg sett på boks i 3 x 4 eller 4 x 5 
tommer. Det er mange muligheter med dette om en er 
litt kreativ. Sauen blir likevel hovednæringen fra mai 
til november. Men på noe sikt er målet å videreutvikle 
kubbegolvet, gjerne til fondvegger eller benk- og 
bord-plater, sier Terje Gjersøe.
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Trebedriften

 LAG: Bord eller andre materialer legges lagvis i tørka med vannfylte aluminiums-
plater mellom. Vannet varmes opp til ulike temperaturer gjennom tørketida, i 
siste del på 86 grader. 
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Lauvtre på dagsorden
Vestfoldlauv er en uformell sammenslutning 
av lauvtreinteresserte. Ikke så rart, siden 
fylket har hele spekteret av lauvtrær. 
Samlet utgjør de et stort, og økende volum. 

Vestfoldlauv har et titalls medlemmer som dels 
er bedrifter, men også enkeltpersoner og organisa-

sjoner. De fleste legger stor vekt på å utnytte 
treslag som er typiske for fylket. Treslag som ask, 
alm, eik og bøk har volum som har gjort det mulig 
å satse forretningsmessig på å utnytte dem. 

To møter årlig
-Vi legger opp til å samles to ganger i året. En gang 
på forsommeren og en kveld med middag før jul, 
sier Jan Olav Haugestad. Han driver Haugestad 
sagbruk og er også medlem i Norsk Bygdesagforening 
og Foreningen Norske Lauvtrebruk. Han legger 
vekt på betydningen av at Vestfoldlauv er et nett-
verk der en enkelt og raskt kan formidle kontakt til 
andre som kan levere, eller ha noen å samarbeide med. 

Stort utvalg
Da Sagbladet fikk være med gjennom førjulsmøtet, 
var det pinnekjøtt og en uformell gjennomgang av 
situasjonen for hver enkelt som sto på programmet. 
 Flere av de som møtte opp kunne vise til god 
pågang med forespørsler i 2015. Det er et bredt 
spekter som tilbys, fra dreide tregjenstander og 
kurs, til golv, panel, listverk, møbler, restaurering, 
gapahuker, spesielle sorteringer av flis, innredninger, 
treprofiler for å bedre akustikk eller aktiviteter for 
skoleverket gjennom Vestfold Skogselskap. 

Trebedriften

UFORMELT: Gjennomgangen viste at det stort sett er 
nok oppdrag å ta tak i. Fra venstre Terje Gjersøe, Trond 
Frøyland, Roar Mørken, Geir Aasmundsen, Trond Schmidt, 
Vidar Flåteteigen, Svein Jacob Sømme, Tor Anton 
Andersen, Øystein Almenning og Torbjørn Lian.

«Sammen er 

        vi skarpest»

Hos oss får du ekte håndarbeid med lange tradisjoner. 

Bånd-sirkelsagblad • høvel-fresverktøy • diamantverktøy • service • sliping av verktøy • teknisk besøk • opplæring mm.

TRADISJON I ET BLAD

Tlf 62 58 53 33 - www.stridsberg.no Tlf 951 30 191 - www.kvarnstrands.no
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Sagbladet

Sparte forsikringskostnader 
på mellom 20 og 60% er ein 
positiv erfaring for bygdesager. 
At forsikringsselskapet stiller 
opp som ein fagleg diskusjons-
part er ein annan god effekt 
av avtalen mellom Skogbrand 
og Norsk Bygdesagforening. 

Tekst: Inger Marie Svingeset

Norsk Bygdesagforening har gjennom 
nokon år hatt tilbod til sine med-
lemmar på forsikring. Ein del av 
våre medlemmar har etablert 
forsikringsavtale med Skogbrand, 
og ei undersøking viser at dei er 
svært godt nøgd med avtalane dei 
har inngått. Vi ønskjer difor å setje 
fokus på dette alternativet, slik at 
flest mogleg av våre medlemmar 
kan dra nytte av avtala slik den er 
i dag. 

Vi vil her presentere dei erfaringane 
som medlemmane har i forhold 
til avtalen og vi har stilt nokon 
aktuelle spørsmål (utheva med kursiv 
i teksten under) til alle som har inn-
gått avtale pr. dato. Vi har ønska å 
få svar på både positive og negative 
sider ved avtalen, slik at vi som 
foreining også kan bruke dei i 
evalueringa og gjere ordninga enda 
meir attraktiv. 

Pris er største motivasjon
Pr. dato er det 18 bedrifter som har 
inngått avtale om forsikring hjå 
Skogbrand.  
 Gjennom vår ringerunde fekk 
kvar av bedriftene følgjande spørsmål, 
og vi summerer resultata her for 
å kunne gi våre medlemmar total 
innsikt i erfaringane så langt. 

Kva var hovudårsaka til at du ønskte 
å inngå avtale med ny forsikrings-
tilbydar?
•70% av bedriftene svarar at pris 
   var hovudårsaka til at dei inn-
   gjekk avtale med Skogbrand. 
•Restensvaraatdeivarmisnøgd
   med sitt tidlegare forsikringsselskap, 
   eller at dei ikkje hadde andre for-
   sikringsselskap som ønskte å forsikre 
   deira bedrift. 

God diskusjonspartner 
Fekk du tilbod frå fleire forsikrings-
selskap enn Skogbrand i samband 
med ny forsikringsavtale?
•Omlag1/3avdeisomharinn-
   gått forsikringsavtale med Skog-
   brand hadde fått inn tilbod frå 
   fleire selskap. 
•Fleiresvararatingenandre
   forsikringsselskap som var 
   aktuelle for dei. 

Kva konkrete resultat har du fått 
i di bedrift gjennom ei forsikrings-
avtale med Skogbrand?
•9avdei18bedriftenesvararher
   økonomi som sitt det viktigaste 
   resultat.
•Andreresultatsomblir
   framheva er:
   - «Har fått ein god diskusjons

DRØFTING: Det er viktig at eieren har et forhold til verdier i anlegg og maskiner, 
sier Skogbrand. Også yrkesskade og tap av inntekter ved driftsstans kan forsikres. 
(Foto: Per Øyvind Berg)

Skogbrand- forsikring som bør 
vurderast av alle medlemmane våre!

OMFANG: Forsikring kan avtales både for registrerte og uregistrerte maskiner, 
dessuten firmabil. (Foto: Per Øyvind Berg)
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      partnar på forsikring»
   - «Har endeleg fått forsikring, 
      var sjølvassurandør ei tid». 
   - «Har fått betre brannsikring 
      på bedrifta»
   - «Har generelt fått betre 
      forsikringsavtale»  
   - «Føler eg no har god kontroll 
      på mine forsikringar».
•8bedriftersvararatdeifølerdei
   no har forsikringsdekning som 
   samsvarar med behovet deira. 

Mykje å spare for dei aller fleste
Har du gjennom ny forsikrings-
avtale spart pengar?
•14avdei18bedriftenesvarar
   at dei veit dei har spart pengar. 
   Av dei 14 bedriftene har forsikrings-
   premien blitt redusert med mellom 
   20-60% av tidlegare forsikrings-
   premie. Ei av dei bedriftene som 
   nemnde eksakt pengebeløp, 
   stadfesta at dei hadde spart 
   100.000 kr. ved å skifte til 
   Skogbrand. 
•Fordei4somseierdeiikkjehar
   spart pengar ser svara slik ut:
   - 2 bedrifter har fått betre 
      forsikringsdekning
   - 2 bedrifter svarar at endringane 
      er så store at ein ikkje kan 

      samanlikne forsikringsavtalane, 
      då dei ikkje er samanfallande. 

Kva ser du på som største fordelen 
ved å bruke Skogbrand som ditt 
forsikringsselskap?
•12avbedriftenesvararigjenat
   pris/økonomi er den største for-
   delen ved å bruke Skogbrand 
   som sitt forsikringsselskap. 
•3bedriftersvararatåverdienav
   å ha 1 kontaktperson å forholde 
   seg til og lite byråkrati er største 
   fordelen, medan 3 seier at fag-
   kunnskap er største fordelen ved 
   å bruke Skogbrand.

Bransjeforståing tel mykje
Kva syns du om service/oppfølging 
frå Skogbrand si side?
•8bedriftersvararVeldigbra(41%)
•7bedriftersvararGreitt(41%)
•3bedriftersvararatdeiønsker
   tettare oppfølging (18%) 

Er det nyttig for deg å ha eit eige 
bransjeretta forsikringsselskap?
•17svararklartatdeternyttigå
   ha eit eige bransjeretta forsikrings-
   selskap, medan 1 svara at det 
   ikkje er spesielt nyttig. 

Skogbrand ønskjer å vere ein god 
rådgjevar for sine forsikringstakarar- 
har du erfaringar med om dei har 
lukkast med det? 
•13bedriftersvararatdeiharfått
   god rådgjeving gjennom prosessen 
   med forsikring. 
•5bedrifterseierdeiikkjeharbrukt
   rådgjeving frå Skogbrand/avtala 
   for fersk til å ha erfaringar nok.

Greie oppgjer for dei med skade 
Kva oppfattar du som negativt/minst 
gunstig med forsikringsavtalen slik 
den er i dag?
•14av17bedrifterseierdetikkje
   er noko negativt med forsikrings-
   avtalen slik den er i dag. 
•1bedriftseierdeiønskjermeir
   oppfølging for eksempel 1 gong 
   pr. år 
•1bedriftseieratdeterforholdsvis
   høg eigenandel
•1bedriftseieratSkogbrand
   kjenner bransjen for godt.

Har du forslag til forbetringar til 
forsikringsordninga?
•13bedriftersvararatdeiikkje
   har forslag til forbetringar. 
•4svararatdeikunnetenkjesegbetre
   oppfølging som t.d. 1 gong pr. år. 

Sagbladet

Sageigar med god erfaring

Amdam Sag og Høvleri AS melde seg inn 
i Norsk Bygdesagforening på grunn av 
gunstig forsikringsavtale. 

Eigaren Tor Einar Amdam har tidlegare også vore 
medlem i foreininga, og kjenner oss frå før. Då han 
i haust fekk høyre om forsikringsavtala med Skog-
brand melde han seg inn igjen med ein gong. Han 
har lenge følt at forsikring har vore vanskeleg og 
uoversiktleg. Når han no såg at det var eit bransje-
retta forsikringsselskap som ønskte å forsikre sagbruk, 
ville han undersøke moglegheitene. 
 Han tok kontakt med Kjetil Løge (som har 
administrert ordninga i Skogbrand) og fekk eit 
svært godt inntrykk. Skogbrand lovde å kome på 
besøk for å ta ein diskusjon og sjå på dei faktiske  
tilhøva ved sagbruket. Ikkje mange dagane etterpå 
var besøket unnagjort, og Tor Einar Amdam rosar 

forsikringsselskapet for kunnskap og god kunde-
behandling. 
 -Eg vart stilt spørsmål som eg ikkje hadde 
reflektert over tidlegare og som eg ikkje hadde 
forstått gjennom vage formuleringar hjå tidlegare 
forsikringsselskap, seier han. -På den måten fekk 
eg god forståing for den nye avtalen, og følte at eg 
sjølv fekk avgjere kva dekning som var aktuell for 
meg. No veit eg kva grad eg er forsikra og føler eg 
har god kontroll. Eg skal ærleg stå fram som ein av 
dei som har spart mykje pengar på å skrifte forsikrings-
selskap. Den dagen eg fekk tilbodet i posten, datt 
haka ned på brøstet og vart der til eg hadde summa 
meg, ler Tor Einar Amdam. 
 Gleda over å få eit godt forsikringstilbod, vart 
litt overskygga av skuffelsen til tidlegare forsikrings-
selskap som kynisk har utnytta bedrifta. 
 - Horre steikje det er for nokre kjeltringar!, 
avsluttar han på godt sunnmørsk vis. 



Sagbladet

Forsikringen  
tilpasses dine behov

og ditt sagbruk

Medlemmer av  

bygdesagforeningen får 

10 % rabatt på  

sagbruksforsikring

Telefon: 23 35 65 00, Nettadresse: skogbrand.no
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•Fleirekommentereratdeter
   først ved skade/ulukker ein ser 
   kva forsikringsselskapet er god for. 

Gjennom ringerunden fekk vi vite 
at det var 3 bedrifter som hadde 
fått skadeutbetaling. Alle 3 kunne 
stadfeste at saka deira hadde gått 
raskt og utan problem. Det kan 
vere greitt å ta med seg. 
  Eit argument som vi i foreininga 
vil trekkje fram til slutt er felles-
skapet, at når vi står samla som 
organisasjon bak ordninga er vi 
sterkare.

Forsikring skal drøftes for å passe
Resultatet av denne undersøkinga 
er presentert for forsikringsselskapet, 
og Kjetil Løge i Skogbrand kom-
menterer den slik:
 -Det er positivt at medlemmene 
av Bygdesagforeningen gjennom-
gående er fornøyde med den nye 
forsikringsordningen. Samtidig ser 
vi at noen ønsker tettere oppfølging, 

og der må vi bli bedre! Mest positivt 
er det at så mange oppfatter oss 
som en god rådgiver. Vi ser at mange 
småsagbruk er overforsikret, og har 
ordninger som i liten grad er tilpasset 
brukets behov. Ved en grundig 
gjennomgang og en drøfting med 
sageieren kommer vi ofte fram til 
forsikringsløsninger som både er 
rimeligere og bedre tilpasset behovet. 
For oss er det viktig at eieren vet 
hva som er forsikret og har et for-
hold til fastsatte verdier på bygninger 
og eiendeler på bruket. 
 Vi har dette året ansatt en ny 
forsikringsmedarbeider som sammen 
med meg er klar for nye og trive-
lige besøk på sagbruk framover, 
sier han.

Ta kontakt:
Vi vil anbefale våre medlemmar å 
ta kontakt med Skogbrand for ein 
uforpliktande prat om forsikring. KONTAKT: Kjetil Løge er kontaktperson 

for avtale om sagbruksforsikring 
i Skogbrand. (Foto: Skogbrand)



NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON

Ny forhandler for ØstlandetAnnonser www.sag.no

r                                                                                       www.sag.no 17

Midler for tre beskyttelse 
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JaJo Tek AS 

Norway AS 

Trykkimpregneringsanlegg 
 

- Service og ombygging 
- Trykkpumper 
- Vakumpumper 
- Ventiler 
- Pakninger 

 
- Komplette styresystemer 

- Fleksibel prosesstyring 
- Utskrift / dokumentasjon 
- Fjernovervåking 

Utstyr for Flisfyring, 
komplett system fra  
skog til varme 

Distribusjon og salg for 

Kjøp og salg av brukte 
maskiner. 
Ring 907 71 304 

 

www.jajotek.no 

 
Vi utfører montering 

og service 

 

Leverandør av: 

 

• Vognsager 

• Kantlinjer 

• Stegmater 

• Tømmerbord 

• Impregnerings-

anlegg 

• Brikettmaskiner 

• Brukte maskiner og 

utstyr 

 

janerik@jajotek.no 

+47 90771304 

Vensvangen 418 

2338 Espa 

Org nr: 

998 321 025 MVA 

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

118.000,-  

Ring NÅ for en høvelprat! 
tlf. 478 75 000

HØVEL PH360 
Proff høvel for den som ønsker kvalitet 
og fleksibilitet. Dimensjonering, panel, 
listverk – vi har alle profilene. 
510 mm x 250 mm



Sagbladet

Skognytting
Boka Skognytting av Johannes 
Kaasa fra 1943 beskriver mange 
treprodukter som hadde vært 
vanlig framstilt opptil den 
tid, og beskriver uttak av 
tømmer og materialkrav.

Sagbladet gir i denne serien noen 
utdrag fra boka. Den er ei skriftlig 
kilde på mange former for hånd-
verk og tradisjonell utnyttelse av 
skogsråstoff, men omtaler også 
industriell utnyttelse fra tida mellom 
første og andre verdenskrig. Ut-
dragene fra boka er historiske tilbake-
blikk, men gir kanskje også grunn-
lag for å ta opp igjen produksjoner, 
eller se nye måter å bruke tre på 
utfra eldre tids vurdering av tømmer. 

Tre til vannrør
I Skognytting tar Johannes 
Kåsa til orde for å bruke tre 
til vannledninger igjen, trolig 
mest på grunn av mangel på 
jern og metallvarer i etter-
krigstida. Men noen tekniske 
forhold talte treets sak til 
dette formålet. 

Tekstredigering: Per Øyvind Berg

Fra boka:
Springvannskubber
Disse var alminnelig brukt tidligere, 
men ble helt utkonkurrert av galv-
aniserte jernrør. Det viser seg imidler-
tid at vannet har lett for å fryse i 

jernrørene, og dessuten ruster de 
fort igjen dersom vannet er jern-
holdig. I de seinere årene er derfor 
trekubber kommet i bruk igjen. 

Lave trykk og jernmuffer
De gamle springvannsledningene 
var laget av forholdsvis store tømmer-
dimensjoner, 4 – 6 meter lange 

med 6 til 8 toms topp. De bør ikke 
barkes, og bør helst bores opp og 
legges ned mens de er heilt ferske, 
så de ikke sprekker. 
 De ble før boret opp med lange 
handbor og skjøtt sammen med 
jernbøsser som ble drevet inni 
endene rundt åpningene. Nå brukes 
mindre dimensjoner og kortere 
lengder, og det er også gjort forsøk 
med skjøter uten jernbøsser. 
 Både gran og furu kan brukes. 
De tåler ikke noe stort trykk, for de 
vil da sprekke så vannet renner ut.  

NAVAR: Håndboring av dreid søyle, demonstrert på Dyrsku`n. 
(Foto: Ole Kristian Grønlund).

Fra Skognytting, 
Johannes Kåsa 1943
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Velkjent og velbrukt
Trerør brukt som vannledninger 
blir fra tid til annen funnet 
ved graving. I oktober gravde 
en i Larvik opp en del rør fra 
1670-tallet. Disse har trolig vært 
drenering eller forbindelser til 
fontener i herregårdshagen til 
Larvik grevskap. De var lagd av 
ospetømmer med uthuling i 
stor diameter og et lokk over. 
De var i god stand, og det gikk 
fortsatt vann i rørene, kunne 
et imponert entreprenørfirma 
slå fast. 
Kilde: Østlandsposten

KREFTER: Å bore i endeved krever store 
krefter. Her er en nyutviklet løsning i 
bruk på stolpe for å hindre sprekking. 
(Foto: Ole Kristian Grønlund).
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Vi har kontakt med 

et firma i Sverige 
som produserer 

hydraulikksylindere 

på bestilling. 

Send oss bilder på e-post, og nødvendig infor-
masjon som mål osv., så gir vi et pristilbud.
hydraulikk@sagutstyr.no

Tilpasses bruksområde som feks. ved, flis, 
gras, potet osv. Produseres på bestilling etter 
ønsket bredde, lengde 
og utstyrsnivå.

Svensk produsent

Vi selger vedkløyvere, vedmaskiner og sagblader av 
meget god kvalitet. I vårt utvalg finner du også hydrau-
likkaggregater, tømmergrip/klo osv. Vi har det meste for 
å oppgradere sagbruk og utnytte biprodukter til ved. 
Besøk vår hjemmeside eller vår nye butikk, bare 20 min 
kjøretid fra Kløfta og Gardermoen, eller 45 min fra Oslo.

Se vår hjemmeside:
www.sagutstyr.no
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Annonser www.sag.no

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad

e-post: info@falkenberg.no

www.falkenberg.no

tel: 66 77 89 00

FolieCon Diodelaser

Linjelaser 

• inkl festeprakett, 

• til en svært gunstig 

pris. 

• effekt 15 mW

• kr 6400,- + mva

• vanlig stikkontakt 

• for 230 Volt

• strømforbruk ca. 1 

Watt
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Bransjenytt

Sertifisering bør koste
-At skogeieren opplever sertifisering 
som en gratistjeneste er en risiko 
for systemets troverdighet. Om 
bransjen i stedet tar betalt direkte 
av skogeieren øker engasjementet 
og det sertifiserte virkets verdi, sier 
administrerende direktør i Såg i 
Syd, Per Arne Nordholts. 
 Til ATL (Äffärstidning för Lant-
bruket) påpeker han at skogeieren 
har null kostnad i startavgift og 
like lite i årlig avgift. Dette er råd-
ende markedspris for sertifiserings-
tjenesten. 
 -Men gratistjenesten er selvsagt 
ikkegratis.Ådriveensertifiserings-
paraply setter krav til administrasjon, 
intern revisjon og opplæring. In-
direkte betaler skogeier gjennom 
industriens betalingsevne for tømmer. 
Det er for så vidt ok, men den som 
får noe gratis forstår sjelden verdien, 
sier han. 

Master om bøk årets beste
– Dette var stort og uventet, strålte 
Elisabeth Schmidt som stakk av med 
100 000 kroner for beste master-
oppgave da Skoglauget hedret årets 
masterstudenter på skogfag ved 
NMBU.
 Landbruks- og matminister 
Sylvi Listhaug stod for den formelle 
utdelingen i lokalene til departe-
mentet. 
 – Jeg har sett på hvordan tids-
punktet for toppsprett hos bøk 
varierer med temperaturen, og 
dermed sett på bøk i et klimaendrings-
perspektiv. Bøk er tradisjonelt sett 
på som et stabilt treslag som får 
blader sent, men klimaendringene 
kan påvirke dette, sier Schmidt 
som selv er vokst opp på en skog-
eiendom med bøkeskog i Horten.
Oppgaven hennes var en del av 
et større forskningsprosjekt ved 
NMBU om klimaendringseffektene 
på gran- og bøkeskog i Norge.
Kilde: Magasinet.skog.no

Mer presisjon i 
styrkesortering
En ny svensk metode for styrke-
sortering er godkjent for bruk 
innen hele EU. Metoden gir klart 
bedre mulighet til å sortere fram 
kvaliteter med stor nøyaktighet, økt 
bruk av tre, mer effektiv material-
utnyttelse og større inntekter for 
sagbrukene. 
 Metoden bygger på punktlaser-
skanning av overflaten på en planke. 
Skanningen identifiserer fiber-
retningens variasjon over plankenes 
overflater. Ved å kombinere infor-
masjon fra skanningen med stivhets-
informasjon fra en vanlig automatisk 
styrkesortering med Precigrade, 
kan en beregne variasjon i stivhet 
med en oppløsning på ca en milli-
meter. Forskerne har i en stor 
mengde prøveserier vist at en med 
slik høyoppløselig informasjon kan 
oppnå betydelig høyere nøyaktighet 
i sorteringen enn med teknikken 
som dominerer markedet i dag. 
Kilde: Woodnet.se

Patentert robust konstruk-
sjon med en skrue som både
mater og hogger virket.

FLISHOGGER

Tlf.: 71 29 41 89    Fax: 71 29 41 95

6638 Osmarka

Modeller for virkesdiam.
fra ø 10cm til ø 50cm

Traktordrevne, chassis-
monterte eller stasjonære

Fliskvaliteten passer til for-
brenning og industriell bruk

For industri, entreprenør 
eller gardsskogbruket

flishogger

LBB4703A2

www.landbruksteknikk.no

Kaldpresset linolje kokt og rå
 

Boracol mot sopp og råte
 

Miljøvennlig lasur fra Fargbygge uten 
løsemidler kan påføres maskinelt.

 
Linoljemaling fra Ottosson i alle 

farger etter ncs systemet.
 

Linoljelakk LeTonkinois (kinesisk treolje linolje)
 

Tretjære flere typer
 

Isolasjon og laftevatt av lin

Kontakt: 
Tlf 928 91 642

www.linolje.com



Kutterspon
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Skoghåndboka 
kan skaffes igjen
Skoghåndboka ble sist utgitt i 
begynnelsen av 2000-tallet. NORSKOG 
og Skogselskapet opplever at det 
er behov for en oppdatert versjon 
av denne boka både fra aktivt 
utøvende skogbrukere, skogfunk-
sjonærer og studenter. Det har 
kommet svært mye nytt stoff i løpet 
av de rundt 15 årene som har gått 
siden boka sist ble utgitt. 
 Nye fagområder som kraftprod-
uksjon, jakt, fiske, sertifiseringsregler, 
miljøfokus har blitt en del av fag-
feltet. Sett under ett er forvaltning 
av skog et mer sammensatt fagfelt 
enn det var for 15 år siden. 
 Skoghåndboka utgis som trykt 
bok, og vil bli tilbudt i elektronisk 
form til alle som har kjøpt den 
trykte versjonen, opplyser Det 
norske Skogselskap. 

Etterlysning: 
16 gode knær
Materialbanken etterlyser vinkler som 
skal være saget ut av stamme og rot 
på furu. Spesialleveransene er til 
Draken Harald Hårfagre som legger 

ut på tokt over Nord-Atlanteren 
mai 2016, skriver Glommens med-
lemsblad.
 Draken Harald Hårfagre er det 
største vikingskipet som er bygd i 
moderne tid. Nå er båtbyggerne i 
full gang med å gjøre skipet klart 
til å reise den gamle vikingeruten 
til Amerika via Island og Grønland.
Etterlysningen gjelder 16 stykker 
90 graders vinkler (kne) av furu i 
god kvalitet.
 -Dette er i høyeste grad spesial-
tømmer. Emner til slike finnes helst 
på områder med stor stein eller 
fjellskjær. Der kan furua vokse nær 
en stein og en av røttene kan ligge 
oppå steinen før den har søkt ned 
i jorda. De kan også finnes i myr-
kanter. Disse trevinklene skjæres 
enklest ut før treet felles. Glommen 
er gjerne behjelpelig med tips og 
mål, sier spesialtømmerkonsulent 
Tom Kristiansen.

Høyt og høyere i Bergen
Det nærmer seg siste etasje for 
”Treet” i Bergen. Bygningen på 
14 etasjer er verdens høyeste mod-
erne trehus. Det er bygget av en 
kombinasjon av moduler, limtre-

konstruksjoner og massivtre. ”Treet” 
er ett av flere forbildeprosjekter 
i Tre og by. På Norske arkitekters 
landsforbunds (NAL) hjemmeside 
kan du følge byggingen gjennom 
webkamera. 

Samlet til et skog-
selskap i Trøndelag
Skogselskapene i trøndelagsfylkene 
har nå blitt ett skogselskap. Initiativet 
til denne sammenslåing ble tatt i 
årsmøtet for Namdal Skogselskap 
i 2014. Ser en tilbake 117 driftsår  
har det skjedd flere organisatoriske 
endringer. Planteskoler sto lenge 
sentralt i skogselskapenes arbeid. 
Etter nedleggelser fusjonerte Sør-
Trøndelag og Inn-Trøndelag i 2006 
til dagens Skogselskapet i Trøndelag. 
Namdal Skogselskap valgte da å 
fortsette for seg selv.
 Initiativet til den siste sammen-
slåingen ble tatt i årsmøtet for 
Namdal Skogselskap i 2014. I løpet 
av 2015 har Namdal Skogselskap 
vedtatt virksomhetsoverdragelse 
til Skogselskapet i Trøndelag, og 
et felles ekstraordinært årsmøte 
22. oktober valgte nytt styre for 
Skogselskapet i Trøndelag. 
Kilde: Skogselskapet

Stormstart for Sør-
Sverige
Seinhøst og vinter fører ofte med 
seg storm og vindfellinger. Det 
første døgnet i desember la Gorm 
over to millioner kubikkmeter 
tømmer i bakken. Det er svenske 
skogsstyrelsen som melder dette 
etter en tidlig vurdering av skadene. 
 Eldre hogstmoden skog og 
bestandskanter ble i størst grad 
rammet. De stormfelte volumene 
er bereknet som mindre enn for 
stormen Egon i januar 2015, og noe 
større enn ved Simone i oktober 
2013.

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – tømmersagblad med plasmasveisede tenner

Alle typer sagblader, kapp og kløv m/stellite og HM. Vedkapp og Hss.
Service og sliping av sagblader, fresere, kuttere, kniver og stål.

Ove Ødegård AS, Bekkevn. 202
Vear Industriomr. 3173 Vear

Tlf: 33 36 51 56 – Epost: post@oveodegaard.no

Ledende leverandør av sagbruksmaskiner!

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



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

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

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

www.scandmiljo.no•Tlf:22769580

Tlf: 23 35 64 00

www.jajotek.no•Tlf:90771304•janerik@jajotek.no
Vensvangen 418, 2338 EspaTlf. 45 48 33 33 - sliping@online.no

Leverandør trelasttørker
www.inmark.no•Mob:90082004
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