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Sagbladet Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening 
ble stiftet i 1987. Forenin-
gen har pr. 01.01.2013 ca. 
297 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
Sæteråsen Gård
9402 Harstad
Tlf. 947 89 350
arild@saeteraasen.no

Geir Håvar Ingdal,
nestleiar
7316 Lensvik
Tlf. 957 46 101
iliseing@online.no

Harald Mo Birkenes,
styremedlem
4760 Birkeland
Tlf. 37 27 68 64
harald@birkenessag.no

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

Andreas Lomsdal,
styremedlem
Ringelia 2860 Hov
Tlf. 957 87 408
a-lomsdal@bbnett.no

FYLKESKONTAKTER
Østfold
Johan Skammelsrud,
Degernes, tlf. 69 22 77 36

Akershus
Roar Sørgård,
Hurdal, tlf. 909 96 273

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

Oppland
Ole Jonny Kalstad, tlf. 909 50 003
og Per Arne Jostad, Snertingdal,
tlf. 61 18 14 15

Buskerud
Svein Granheim,
Gol, tlf. 48 02 32 50

Vestfold
Runar Bekkeseth,
Holmestrand, til. 33 05 16 12

Telemark
Asbjørn Roheim,
Bø i Telemark, tlf. 35 95 45 79

Agder
Harald Mo Birkenes,
Birkeland, tlf. 481 58 950

Rogaland
Svein Kjetil Rønnevik,
Jørpeland, tlf. 971 74 278

Hordaland
Jostein Ljones,
Tørvikbygd, tlf. 56 55 82 66

Sogn og Fjordane
Rune Aabrekk,
Oldedalen, tlf. 57 87 34 96

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

Sør-Trøndelag
Geir Håvar Ingdal,
Lensvik, tlf. 73 49 18 32

Nord-Trøndelag
Ottar Staberg,
Utøy, tlf. 74 15 58 15

Nordland
Trygve Brenna,
Gravdal, tlf. 951 66 036

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

Finnmark
Helge Molvig,
tlf. 454 72 526

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:
6. desember 2013.

Ansvarlig redaktør:
Inger-Marie Svingeset
6763 Hornindal
Tlf.: 918 86 113
e-post: norbygd@online.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

Redaksjonen:
Arild Kulseng-Hansen
Harald Mo Birkenes
Geir Håvar Ingdal
Magnus Hovda
Andreas Lomsdal

Utgivelse 2013
NR.: Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1. 08. feb.  22. feb.
Nr. 2. 11. april 24. april
Nr. 3. 08. aug. 21. aug.
Nr. 4. 10. okt.  23. okt.
Nr. 5. 28. nov. 11. des.

Annonsepriser:
1/1 side: 3000,-
1/2 side: 1800,-
1/4 side: 1200,-
1/8 side:   800,-
Prisene er eks mva.
Rabatter: Ved minimum 3 inn-
rykk: 10%. Ved minimum 5 inn-
rykk: 20%

Forsidebilde: Julestemning med 
hvit snø, grønn gran og tre i 
veggene. (Foto: Per Øyvind Berg)
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Sagbladet Frå redaktørkrakken

Då er vi igjen ved avslutninga av 
eit år, og det er på tide å opp-
summere. Dette medlemsbladet 
bringer med ei oppsummering av 
det organisasjonen har arbeidd 
med gjennom siste år i form av 
årsmelding frå styret. Her blir blant 
anna nettsider og medlemsblad 
omtala i eigne avsnitt. I løpet av 
2013 har det blitt produsert 5 ut-
gåver av Sagbladet, noko som er 
eit mindre enn tidlegare år. Bak-
grunnen for reduksjonen er dår-
legare økonomi, disponering av 
ressursane til anna arbeid og større 
bruk av nettside og e-post. Ein 
av diskusjonane som styret skal 
ta i forkant av budsjettet er kor 
mange medlemsblad ein legg opp 
til i 2014. Bladet er den største 
enkeltoppgåva for administrasjonen 
og dermed den mest ressurskrev-
jande. I den andre enden er dette 
den desidert viktigaste informa-
sjonskanalen ut mot våre med-
lemmar og vi har mange gode 
tilbakemeldingar frå medlemmane 

på bladet. Vi har i dag mange 
mulige informasjonskanalar gjennom 
elektroniske løysingar. Eit spørsmål 
er om vi er klar til å nytte oss meir 
av desse moglegheitene, eller om 
vi syns at medlemsbladet bør kome 
i 4, 5 eller 6 utgåver i papirformat? 
Her er mange løysingar som kan 
vere aktuelle. Oppmodar alle våre 
medlemmar om å møte på årsmøte 
og diskutere blant anna denne 
saka.
 Vi kan i denne utgåva av 
Sagbladet lese om Skiftenes Sag. 
Dei byggjer ny hall for montering 
av både tørke og høvel. Deretter 
har dei tenkt å redusere aktiviteten 
på saga. Det er nok gjort nøye 
vurderingar av at dette er det 
mest lønsame for bedrifta. Det er 
mange av våre medlemsbedrifter 
som har tenkt desse tankane, og 
nokon har allereie satsa. Erfar-
ingane viser heilt klart at større 
vidareforedlingsgrad blir viktig 
for utviklinga av bygdesagene 
framover.  

 Med utgangspunkt i den 
strategiske planen som vart revidert 
på sist årsmøte, har vi i medlems-
blad, prosjektplanlegging og 
marknadsføring forsøkt å halde 
større fokus på marknad og nett-
verksbygging enn tidlegare. 

Programmet i årsmøte helga vil 
også ha eit innhald der marknad 
og produkt vil vere hovudtema. 
Gledar meg til fagleg påfyll og 
sosial aktivitet på Kringler Gjeste-
gård i februar. Vi har valt tema ut 
frå dei arbeidsoppgåvene som er 
høgast prioritert i forhold til vår 
strategiske plan. Som de les av 
programmet lenger bak i bladet 
er nettverksarbeid i forhold til 
nye marknader og produkt 
hovudingrediens.

Ha ei fredeleg jul.

Helsing Inger-Marie

Gode sagvenner!
Hei alle sammen. Er det rart at man 
blir eldre når tiden går så fort?
 Nå er enda et år snart pasè, og 
vi forbereder årsmøte den 7.- 9. 
februar 2014. I år har vi valgt å 
legge møtet så nær (15 min) Garde-
moen som mulig, samtidig som vi 
ønsket et landlig og koselig miljø. 
Valget falt på Kringler gjestegård. 
Poenget med å legge det nært 
hovedflyplassen, er at vi ønsker at 
flest mulig av medlemmene skal 
komme å hjelpe oss å stake ut 
kursen videre.
 Året som er gått har vel blitt 
nærmest som ett konsolideringsår 
å betrakte, etter at vi tidlig fikk 

signaler om at kursstønad, som vi 
har levd av de siste årene, ville det 
bli slutt på.

Jeg ser på Norsk Bygdesagforening 
som et verktøy for storsamfunnet 
for utvikling og innovasjon på 
bygda. 
 Innovasjon Norge ønsker å 
bruke våre krefter på andre om-
råder. Dette har det vært jobbet 
med siste år. Ett arbeid som har 
gitt lite inntekter i år, men forhåp-
entligvis store muligheter i frem-
tiden. Derfor må vi belage oss på 
røde tall i år.
 Når det er sagt, så mener vi at 

vi er kommet så langt med denne 
jobben, at vi skal klare å ta det 
igjen det tapte neste år. Jeg mener 
å huske at årsmøtet ga oss et år på 
å finne vegen videre.
 Nå er snart året gått og jeg 
benytter anledningen å ønske 
medlemmene og ansatte en riktig 
god jul.

Vi sees på Kringler gjestegård 
i februar!

Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt

Kurs på Aas sag i Romsdal
Kursaktiviteten har i det siste vært 
noe mindre i Norsk Bygdesagforening. 
Likevel holdes det kurs når lokal 
interesse tilsier det, og vi prøver 
å gjøre dette kjent så langt det er 
mulig på www.sag.no 
 25. til 27. oktober var det sag-
brukskurs på Aas sag i Romsdal. 
Eier Ole Arne Aas var en god vert 
for kursdeltakerne, og lot kursholder 
Leif Grøndal veilede deltakerne 
i bruk av saga. I alt 12 deltakere 
var med. God stemning var og godt 
utbytte var det, og servering med 
kaffe, pølser med brød og hjorte-
karbonader. 

Nytt EU-direktiv ute på høring
Etter initiativ fra den finske små-
sageierforeningen er det nå kontakt 
for å samordne et felles innspill 
til EU-direktiv om styrkesortering 
og krav til merking av trelast ved 
leieskur. Visuell sortering av trelast 
vil være gyldig etter direktivet, 
men det pekes på behov for en 
større samordning av metodene 
for dette. Administrasjonen og styre-
leder vil se nærmere på dette, og 
holde kontakt med kolleger i 
Sverige, Danmark og Finland.

Mulig å kjøpe tømmer på sag.no
Kjøp/sal funksjonen der kunder 
kan legge ut forespørsler på mat-

erialer ble sist vinter utvidet med 
en mulighet for skogeiere til å 
legge ut partier med tømmer. I 
løpet av høsten har det kommet 
inn mulighet for å kjøpe bra tømmer 
av lerk i Saltdaldistriktet. Her fikk 
en utnyttet deler av partiet med fin 
lerk til sagtømmer i stedet for at 
alt ble massevirke. Allskog som 
meldte inn dette partiet oppfordrer 
bygdesager til å melde inn interesse 
for tømmer til skogandelslagene. 
Det kan bety større mulighet til å 
plukke ut tømmer av skogsdrifter 
som kan bli foredlet lokalt, og en 
kan få til en rasjonell transport. 
 I Vestfold ble et parti med 
grov og seintvokst gran er lagt 
ut på www.sag.no Da Sagbladet 
kontaktet skogeieren hadde ingen 
tatt kontakt om tømmeret.
 Tømmersalgmuligheten er 
noe vi kommer til å arbeide mer 
for å gjøre kjent, og vi håper med-
lemmer bruker www.sag.no aktivt 
både for å kjøpe tømmer og få 
leveranser av materialer. 
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SAGGLEDE: Kursets eneste kvinnelige deltaker, Solrunn Hoel, sager sin første 
stokk med kyndig veiledning av kursholder Leif Grøndal.

SKURPRAKSIS: Magnus Hanoa Øverland 
sager sin første stokk på kurset.
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Informasjon om årsmøtehelga 7. – 9. februar 2014
Stedet er Kringler gjestegård, Åsvegen 775, Maura i Nannestad kommune. Avstand fra Oslo Gardermoen hoved-
flyplass er ca 14 km. Det er et godt kart for å finne vei og annen info på www.kringler.no. Kringler kan ordne 
henting til og fra Gardermoen til 400 kr. pr tur i kjøretøy for inntil 7 passasjerer. Dette må avtales med Kringler 
telefon 63 99 37 00. 
 Kringler gjestegård er blant annet bygd opp i den gamle tømmerlåven fra 1876, og ligger i et typisk østnorsk 
kulturlandskap ved elva Leira. Avstand fra Gardermoen er ca 15 min i kjøretid. Det er bussforbindelser til Oslo 
og Jessheim, men ikke direkte til Kringler. 

Priser 
Vi regner med at de fleste kommer til lunsj fredag formiddag, og blir til søndag morgen. 
Priseksempler: 2 døgn: I enkeltrom kr. 3810 og for personer i dobbeltrom kr 3310, begge eksempler 
er med fullpensjon. Noe tillegg for busstransport og omvisning vil komme i tillegg. 
Pris på dagpakke for de som ikke overnatter er kr. 595,- pr. dag.

Program 
Vi gjer merksam på at det kan kome endringar i programmet. Påmeldingsfrist er 20. januar. 

Fredag 7. februar
Kl. 11.00 Velkomen til årsmøtehelg v/styreleiar Arild Kulseng-Hansen. 
Kl. 11.10 Verdikjede, kvalitet og råstoffutnytting. Tanker om utvikling av bygdesagene. 
  Foredragshaldar ikkje stadfesta.  
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Presentasjon av MassivLust A/S v/dagleg leiar Alex Lien. Tankar kring etableringa, erfaringar som
  dei har gjort og vegen vidare. 
Kl. 14.00 Samarbeid med byggvarekjedene, eit aktuelt vegval for bygdesagene?
  Kva kan ein oppnå? v/representant frå byggvarekjede. 
Kl. 15.00 Varmebehandling av trevirke v/Willy Wahl, Inmark AS.
Kl. 15.45 Kaffipause
Kl. 16.00 Utstyrsleverandørane presenterer seg og sine nye produkt.
Kl. 17.00 Tid i lag med utstyrsleverandørane
Kl. 19.00 Middag.
  Sosialt

Laurdag 8. februar
Kl. 09.00 Innledning om «Skog og Tre» i Akershus v /lokalt skogoppsyn
Kl. 09.20 Årsmøte startar
  Sjå eiga sakliste
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 «Fru Blom» - ein moderne nisjeprodusent av møbler, v/ innehavar og designer  Stine Marie
  Bjørnstad 
Kl.14.00 Vi er klar for bedriftsbesøk. Vi håpar å kunne få til eit besøk på Eidsvollsbygningen. Den har vore 
  gjennom ei stor restaureringsfase til det store grunnlovsjubileet i 2014. Vi har enno ikkje fått
  stadfesting på om dette går i orden. Evt. blir dette erstatta med anna bedriftsbesøk. 
Kl. 17.00 Besøk hjå utstyrsleverandørane. 
Kl. 19.00 Årsmøtemiddag 

Søndag 9. februar 
  Frokost og avreise

Sagbladet
Program fagdag 
og årsmøtet 2014

Husk: Påmeldingsfrist 20. januar!



Sagbladet

Organisasjonen
Styret har i 2013 vore samansett av: 
Arild Kulseng-Hansen (leiar), Geir 
Håvar Ingdal (nestleiar), Harald Mo 
Birkenes (styremedlem), Andreas 
Lomsdal (styremedlem), Magnus 
Hovda (styremedlem). Det har vore 
halde eit fysisk styremøte og 2 
telefonstyremøte i løpet av 2013.

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

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

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

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

Administrasjon
Det er i dag ca 1,5 stilling i admini-
strasjonen vår. Inger-Marie Svingeset 
er tilsett som dagleg leiar i 100% 
stilling som tidlegare og Per Øyvind 
Berg er tilsett i inntil 50% stilling 
som organisasjonsmedarbeidar. Per 

Øyvind har medlemsbladet som 
hovudarbeidsoppgåve og arbeid 
med nettsida.  Dagleg leiar har 
ansvar for drifta av foreininga, 
følgje opp dei styrevedtak som vert 
fatta, prosjektgjennomføringar, 
medlemsoppfølging, økonomi, 
kursorganisering, samt redaktør-
ansvar for medlemsbladet.

Medlemstal
Vi har framleis ein nedgong i med-
lemstalet, sjølv om nedgongen 
ikkje har vore like stor som i 2012. 
Vi har i mange år hatt ei stabil 
medlemsmasse på mellom 300 og 
330 medlemmar, men nedgongen 
starta i 2012.  I desember i år er vi 
nede på 280 medlemmar. Det er 
stadig nye medlemmar som melder 
seg inn og som gir tilbakemelding 
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 alder og 
mangel på rekruttering. 

Ei av hovudutfordringane våre er 
at vi ikkje får marknadsført forein-
inga godt nok ut mot potensielle 
medlemmar. Styret meinar at kurs-
aktiviteten som har vore høg i dei 
føregåande åra har vore med å 
halde medlemstalet oppe. Kursa har 

skapt god kontakt med fylkeslaga 
og ein har fått rekruttering gjennom 
denne måten å arbeide på. Siste 
året har vi på grunn av mindre øko-
nomisk støtte til kurs måtte legge 
kursaktivteten på eit lågare nivå.

Aktiviteten i 2013
Norsk Bygdesagforening har dette 
året vore inne i ein omstillingsprosess. 
Vi har måtte endra fokus og sett 
på nye arbeidsoppgåver etter at 
vi ikkje klarer å finansiere kursa 
våre på ein like gunstig måte som 

Årsmelding 2013

Trearkitektur har stått sentralt i Norsk Bygdesagforenings arbeid 2013. Det var 
foredrag fra Helen & Hart arkitekter i årsmøtet, og administrasjonen og styreleder 
deltok på Trearkitekturkonferansen. Kommune- og kulturhuset i Åmli, der med-
lemsbedrifter har levert kledning og takbord i kjerneved av furu, var et av tre 
nominerte til Årets Trebyggeri.
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Styrearbeid foran årsmøtet i Namsos.



Sagbladet

tidlegare. Storparten av kursorgani-
seringa har blitt utført av dagleg 
leiar i foreininga og arbeidsoppgåvene 
har dette året blitt endra. Fokus 
har vore å finne nye nettverk å 
jobbe opp i mot, finne samarbeids-
partnerar som kan vere med å bidra 
opp mot våre medlemmar sine
 behov og finne grunnlag for fram-
tidig finansiering av prosjektarbeid 
og drift av foreininga. 

Årsmøtet i Namsos
Årsmøtet som vart arrangert i Namsos 
i februar 2013 har vi fått gode til-
bakemeldingar på. Styret var særs 
godt nøgd med at vi fekk på plass 
ein revidert Strategisk Plan for for-
eininga som blir gjeldande fram til 
2018. Den gir ein god peikepinn på 
kva retning styret skal arbeide mot 
desse åra. 
 Ein har også fått honnør for 
innhaldet på fagdagen der blant 
anna Dag Strass frå det internasjonalt 
kjende Arkitektbyrået Helen & Hard 
var ein av føredragshaldarane. 
Fylkeslaget i Nord- Trøndelag var 
med å arrangere og vi takkar for 
innsatsen og for god hjelp i organi-
seringa.

Medlemsbladet Sagbladet
Etter forslag frå styret og administra-
sjon vedtok årsmøtet å gje ut 5 
utgåver med 24 sider. Innhaldet har 
som før lagt vekt på å få fram kva 
medlemsbedriftene driver med, og 
anna fagstoff som knyter seg til 
dette. En annet viktig tema i 2013 
har vært eksempler på nyskapende 
trearkitektur. 
 Samarbeidet med Forglemmegei 
Reklamebyrå, Tynset, om lay-out 
og trykking fungerer godt. Annonse-
salget er stadig krevende, men det 
har lykkes å holde nivået oppe. 
Konkurransen til nettannonsering 
er merkbar, men samtidig er det 
positiv tilgang på nye annonsører 
som annonserer i papir. Tallet på 
abonnenter uten medlemskap har 
økt med noen få i løpet av året.

Nettsida
Nettsida har hatt «nyhetssaker» 
omtrent kvar veke heile året. Her 
varierer temaene fra nytt om 
tømmermarkedet, trearkitektur, 

medlemssagbruk som utmerker seg 
og til kunderettet informasjon om 
trematerialer. Antall treff har auka 
fra 185 i 2012 til 260 pr. dag i 2013. 
Sjølv om noko av auken skuldast 
arbeid med å utvikle heimesida, er 
det ei tydeleg auke. Saman med 
Sico Data AS som driftar nettsida, 
er det i haust lagt opp en oversikt 
av produkt frå bygdesagene med 
beskriving og foto. 

Bygdesagene på Facebook
Norsk Bygdesagforening har også 
oppretta eigen profil på Facebook. 
Denne var i utgangspunktet tenkt 
skulle profilere produkta som bygde-
sagene produserer. Administra-
sjonen hadde planar om at med-
lemmane skulle sende inn bilder og 
spreie gode prosjekter og nyheiter 
via vår facebook profil. Vi har fore-
løpig fått lite respons på dette, men 
har ikkje gitt opp.  

Eigedomsskatt 
Norsk Bygdesagforening engasjerte 
seg i 2012 i spørsmålet om eigedoms-
skatt. Dette med bakgrunn i at 
fleire av våre medlemsbedrifter 
har blitt pålagd eigedomsskatt 
på maskiner og inventar. Det er 
ikkje  semje om dette skal vere ein 
del av grunnlaget for utrekning av 
skatt. I 2012  støtta Norsk Bygde-
sagforeninga ein  medlem i ei evt. 
ankesak, gjennom garanti av eit 
disponibelt beløp. Saka vart vurdert 
av Lagmannsretten des. 2012, men 
avvist med hovudargument om at 
beløpet det stidast om låg under ei 
viss grense. Ein hadde då anke med 
grunnlag i sakshandsmingsfeil, men 
saka vart ikkje anka då risikoen 
vart rekna for stor av vedkomande 
medlem og advokat. 
 Dette er viktige saker som 
foreininga ønskjer å setje fokus på 
nettopp fordi det medfører store 
utfordringar for våre medlemmar. 
Erfaringane i administrasjonen er 
at medlemsbedrifter tidleg bør 
søkje råd, skaffe dokumentasjon 
og eventuelt kontakte sakkyndige 
vitne i slike saker. 

PEFC /BREEAM
Det er gjort ei vurdering av nytte 
med å knytte bygdesagene opp

mot klassifiseringssystemet BREEAM, 
eller arbeide for eit gruppesertifi-
katet etter PEFC-standard. Med-
lemskap og kompetanseheving av 
administrasjon og enkeltmedlemmer 
for BREEAMs klassifiseringsverktøy 
vart vurdert som for krevjande i 
tidsbruk og kostnader sett opp mot 
meirverdien av å kunne selje tre-
produkt til byggeprosjekter som 
etterspør slik dokumentasjon. 
Et gruppesertifikat for sporbarhet 
av råstoff etter PEFC-standard kan 
være realistisk for ganske mange 
medlemmer. Administrasjon og 
styret i foreininga arbeider vidare 
med dette i 2014.

Kurs
Sjølv om kursaktiviteten har vore 
mindre dette året har vi valt å 
arrangere nokon kurs. Dette i nært 
samarbeid med aktive medlemmar 
og fylkeskontakter. Kursa har ikkje
vore så gunstig finansiering på for 
foreininga som tidlegare, men vi 
vurderer denne aktiviteten som 
viktig at både med tanke på kompe-
tansehevinga og kontakt mot 
medlemmane. 

Rådgjevingsteneste
Dei siste 3 åra har vi gjennomført 
50 rådgjevingsbesøk hjå våre med-
lemmar. Dette er ei teneste som 
har blitt godt motteken og som 
har gjeve både foreininga og våre 
medlemmar eit løft. Vi har gode 
døme på at bedriftene har utvikla 
seg og investeringar har blitt gjennom-
ført etter denne typen besøk. 
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Nedleggingen av massevirkebasert 
industri ved Södra Cell Tofte førte til 
mye spekulasjon om hogst- og tømmer-
nivåer i Østlandsfylkene gjennom sommer-
halvåret. Bygdesagene ser ikke ut til 
å ha merket spesielle endringer i tømmer-
tilgang.



Sagbladet

Gjennom støtte frå Innovasjon 
Norge har dette vore mogleg. 
Ordninga blir ikkje vidareført dess-
verre, men i løpet av 2013 har det 
blitt nokon få besøk som går under 
tidlegare finansiering.

Produkt for sal/medlemsfordelar
Norsk Bygdesagforening har ulike 
produkt for sal:
HMS-plan, Arbeidskle med logo, 
vistittkort, ulike faghefter og littera-
tur, trelastkalkulator. Desse produkta 
har eksistert i fleire år og salet er 
for tida dårleg. Grunnen er truleg 
at dei medlemmane som er inte-
ressert allereie har kjøpt det dei 
ønskjer. 

Deltaking på ulike møter/
arrangement
Dagleg leiar Inger-Marie Svingeset 
deltok i juni på konferansen Skog 
og Tre på Gardermoen. 
 Styreleiar Arild Kulseng-Hansen 
og Per Øyvind Berg deltok i juni på 
Trearkitekturkonferansen i Oslo.
 Dagleg leiar Inger-Marie 
Svingeset deltok i august på offisiell 
opning av Massiv Lust i Luster.
 Styremeldlem Andreas Lomsdal 
deltok i oktober fleire dagar på 
messa «Bygg Reis Deg» på Lillestrøm.
 Dagleg leiar Inger-Marie deltok 
1 dag i oktober på «Bygg Reis Deg» 
messa på Lillestrøm.
 Styreleiar Arild Kulseng-Hansen 
deltok på studietur i Salten-område 
i september.
 Dagleg leiar Inger-Marie Svinge-
set er styremedlem i Sogn og 
Fjordane Skognæringsforum.
 Styreleiar Arild Kulseng-Hansen 
deltok på dialogkonferanse i Bodø 
i november. Målet med konferansen 
var å få på plass tredriver i Nordland. 

Nettverksbygging
Norsk Bygdesagforening er avhengig 
av å ha gode samarbeidspartnerar 
på ulike områder. Dagleg leiar har 
dette året jobba opp mot å få på 
plass meir samarbeid med andre 
aktørar innan skog- og trebransjen. 
Dette blir ei viktig oppgåve også 
framover med tanke på større rek-
ruttering og meir marknadsføring 
av foreininga. 

Med små ressursar i administra-
sjon treng vi fleire som kan tale 
«vår sak». Vi kan her nemne Bergen 
Arkitekthøgskule, Tre og Teknikk 
A/S, Trefokus, Bygg og Bevar, Tre-
drivernettverket hjå Innovasjon 
Norge, Massivlust A/S m.fl. 
 Foreininga har dei siste åra 
erfart at det er behov for meir ut-
vikling og samarbeid blant våre 
medlemmar. Dette for å få større 
volum, meir effektive produksjonar 
og meir profesjonalitet inn mot 
kundane. Med dette som bakteppe 
arbeider foreininga no med eit 
nytt prosjekt der vi ved hjelp av dei 
erfaringane vi no sit inne med, skal 
finne ut korleis vi skal løyse dette. 
Det er medlemmane våre som sit 
med løysingane og det er søkt om 
midlar til eit forprosjekt der vi først 
og fremst skal kartlegge kva med-
lemmane våre ønskjer. 
 Dersom resultatet av forpro-
sjektet viser at det er grunnlag for 
å etablere forpliktande nettverk 
i ulike delar av landet, vil ein arb-
eide vidare med desse problem-
stillingane i eit hovudprosjekt. Om 
vi får positivt svar på økonomisk 
støtte til forprosjekt vil dette bli 
gjennomført i løpet av våren 2014.

Marknadsføring
Norsk Bygdesagforening og med-
lemmar er ikkje godt nok marknads-
ført verken hjå institusjonar eller 
mot potensielle medlemmar. Vi har 

dette året arbeidd med ei brosjyre 
som skal brukast mot verving av 
nye medlemmar. Vi har delteke på 
ein del arrangement nettopp med 
omsyn på å gjere oss betre kjend. 
Viser her til deltaking lenger oppe 
i årsmeldinga. Vidare har vi støtta 
prosjektet «Trestykker 2013» med 
materialar for kr. 15.000. Vi har ei 
meir aktiv heimeside og oppretta 
Facebook-profil. Samarbeidet med 
andre håpar vi også skal gje utteljing. 
Vi har kjøpt annonser i boka til Jon 
Bojer Godal, Kledd i Tre og boka 
til Else «Sprossa» Rønnevig, Vern 
og virke. Det har blitt skreve ein 
artikkel om bygdesager og deira 
produkt for tidsskriftet Kulturarven 
med fokus på produkt til restaurering. 
I tillegg har vi selt ein artikkel til 
det svenske tidsskriftet Skogen. 

Økonomi 
Rekneskapen for 2013 vil ikkje vere 
klar før like før årsmøtet, så det 
endelege resultat vil ikkje bli kjend 
for medlemmane før på årsmøtet. 
Rekneskapen vil bli trykt i Sagbladet 
nr. 1-2014.
 Styret i Norsk Bygdesagforening 
er informert om at det økonomiske 
resultatet for 2013 ikkje er like godt 
som føregåande år. Drifta av for-
eininga har dette året vore nøkternt 
og vi har vore i ei omstillingsperiode, 
med lite inntekter. Både styret og 
administrasjon har arbeidd for at 
nye inntekter skal kome på plass 
i 2014.    

Samarbeidspartnarar
Vi vil takke alle som har bidrege til 
ei positiv utvikling av foreininga 
også i 2013. 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 aktivi-
tetar: Innovasjon Norge, Treteknisk 
Institutt, Skogselskapet, Fylkes-
mennenes Landbruksavdelingar, 
Skogbrand, Skogeigarforeiningane 
og Skogeierforbundet. 

Styret takkar alle i organisasjonen 
for samarbeidet dette året og ser 
fram til nye oppgåver i 2014.

Hornindal 06.12.2013
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Besøk på Spillum dampsag var lagt inn 
i årsmøteprogrammet.
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Bamsesågen Serra Norge AS
Me er no importørar for Bamsesaga i Norge, og kan av den grunn tilby eit 

komplett program frå hobby til industri. Bamsesågen kan leveras med kjedesag, 
sirkelsag og laftefres.

Vi ynskjer gamle og nye kunder velkomne.

Fra 33.800 +mva
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Medlemsbedriften

Skiftenes sag noen mil vest 
for Grimstad er i gang med 
utvidelser. Her har det blitt 
fylt ut og planert ei større 
tomt, og en ny hall for høvleri 
og tørke har reist seg. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

-Jeg og broren min Nils Øyvind har 
drevet saga siden 1990. Drifta har 
variert med årlige tømmerkvantum 
fra 800 til 1500 kubikkmeter, men 
vi kan regne 1000 kubikkmeter 
som et vanlig nivå. Med det utgjør 
drifta om lag 1,5 årsverk, sier Lars 
Møretrø. 
 Hans bestefar bygde opp saga 
i 1944, og saghuset er fra den tida. 
Et besøk ved sagbenken gir et sus 
av tradisjon, for uisolerte bygg med 
synlig reisverk, vegger og takverk 
av tre får nå engang et lett gråpreg 
gjennom åras løp. Før brødrene 
overtok, drev onkelen deres saga. 
Den gamle saga ble byttet ut i 2005 
og ei ny Kara Master sag med det 
meste av tilleggsutstyr ble satt inn. 
 -Dette er en kald plass å drive 
sag på, og i januar/februar skjærer 
vi som regel ikke, sier Lars Møretrø. 
Vi er med andre ord så langt inn 
i fra kysten at klimaet har innlands-
preg, selv om kommunen er Grimstad 
i Aust-Agder. Saga ligger fint til 
ved vannet Rore, et 7 km langt vann 
der velkjente Igland-fabrikken 
ligger i andre enden. 

Gran, furu og leieskur
Lars Møretrø har utdannelse fra 
Holt Landbruksskole, som lenge 
hadde et godt fagmiljø på skog. 
Men overgangen til sagdrift kom 
med familien, han har mer eller 
mindre jobba på saga siden 1980. 
 -Om lag 40% av drifta er leie-
skur. Interessen for dette minker 
vel noe, men vi ser også at mange 
vil bruke eget tømmer til for eks-
empel garasjer. I tillegg kommer de 
som er bevisste på å plukke ut eget 
tømmer med litt spesiell kvalitet, 
som til kledning, sier han, og blir 
avbrutt av en kunde som stikker 
innom for å si fra om hva som er 
lastet opp på tilhengeren denne 

ettermiddagen. 
 -Det er mest privatkunder som 
kjøper trelast av oss. De ser oss som 
et greit sted å handle, fordi de ikke 
oppnår samme rabatter på bygge-
vareutsalg som proffkunder. 
 Noe salg har vi også til bygg-
mestere, men de er mer opptatt av 
å få tak i malmfurumaterialer eller 
boks i forskjellige dimensjoner til 
restaureringer, sier Lars Møretrø. 

Eik – god til mye! 
Ved siden av gran og furu i nokså 
lik fordeling er det noe skur av eik 
på Skiftenes Sag. Selv om den ut-
gjør lite i tømmervolum, mellom 
30 og 50 kubikkmeter, gir den 
grunnlag for interessante produkter: 
 -Vi leverer noe eik til terrasser. 

Et mer spesielt produkt er noen 
leveringer vi har hatt av golvdekke 
til borerigger som bygges i Vigkilen 
ved Grimstad. Der trengs tre for 
å sette ned borekroner og annet 
utstyr på et underlag som er hardt, 
men ikke lager riper i utstyret og 
samtidig ikke er glatt. Ferdig dekke 
skal være 20 cm tjukt, så det er store 
dimensjoner. Til slike dekk får vi 
tegninger med alle mål for spor og 
hull, og dette lages helt ferdig av 
oss. Deretter blir treet varmebehandlet 
etter levering, og skal brukes på 
rigger blant annet i Brasil. 
 Ellers skjærer jeg eik til utskifting 
i låvebruer. En annen levering jeg 
nettopp avtalte er nye rekkverk i 
eik med dimensjon 4 x 4 tom som 
utgangspunkt. 

UTVIKLER: Fra friluftstørking på tomt i og i lagerhus går Lars Møretrø videre med 
ny hall, der tørke og høvleri får plass. I første omgang er hallen leid ut for den 
tida det tar å tilpasse høvleri og tørke.

Bygger ut tradisjonsrik sag
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-Hva er kvalitetskravene til disse 
leveransene? 
 -De varierer, men har grei tole-
ranse for kvist, og all eik jeg skjærer 
blir sortert etter hvert. En del kan 
skjæres ut til gjerdestolper i 2 x 2 
tom, og en kan da kappe ut mye 
feil. Jeg kjøper gjerne et billass fra 
større skogsdrifter med gran og 
furu. Der følger det gjerne med en 
del eik i det som hogges, forklarer 
Lars Møretrø.  

Effektiv saging
Et kort besøk på bygdesager gir 
ikke nødvendigvis det riktige helhets-
bildet av drifta, men med å stå bak 
Lars noen minutter ved sagbenken 
slår det meg at her går det unna. 
Noen tilpasninger er bygd til for å 
effektivisere mest mulig: 
 -På tømmerinntaket har jeg 
vinsj med vaiere som jeg fester i rot 
og topp på siste stokken som er lagt 
inn. Jeg passer på at det er en stor 
eller lang stokk som blir liggende 

sist. Etter hvert som stokkene blir 
matet fram på inntaket vil tømmeret 
nesten alltid legge seg skrått. Med 
vinsjen er det lett å trekke inn litt 
ekstra på rotenden, og få stokkene 
til å legge seg parallellt med sag-
benken. På den måten går opp-
legginga mye kjappere, og en ut-
nytter fordelen med hydraulisk bak-
gutt fullt ut. 
 På den andre sida er det bygd 
et bord med kjedetrekk, som kan 
heves og senkes. Der kan en legge 
av en passe mengde blokker som 
er ferdig kantet inn, eller grov hun. 
Skjærer en bord eller plank i faste 
dimensjoner får en god effekt av 
å mellomlagre en del ferdigkanta 
stokker på denne måten, forklarer 
han. 
 Det er broren Nils Øyvind som 
har konstruert for disse tilpasningene. 

Saghus som utnytter fall
Det gamle saghuset er bygd for-
holdsvis høyt over grunnen, og det 
er utnyttet ved at hunbord og tre-
last mest mulig faller ned i lommer 
fra sagbenken. I et hjørne av sag-
huset har brødrene også bygd inn 
en stor karusell under golvet, der 

TØRK: Utvidet sagtomt med pukk-
fylling og sol og vind ved vannkanten 
gir god tørk i friluft. Skiftenes sag 
kjøper nå bare tømmer som er vinter-
hogd. Vannlagring er også mulig i 
noen grad.

EFFEKTIVT: På tømmerinntaket til venstre kan en feste vaiere til siste stokk og 
rette opp tømmeret så det entrer sagbenken lettere Til høyre for sagbenken er 
ekstrabordet, som er bygd opp av firkantstål og rør. Med sylindere kan det både 
heves og senkes for å få ferdige blokker inn på sagbenken.

UNDER TAK: Tømrerne er godt fornøyd å bygge seksjoner i hallen. –Det gir bedre 
arbeidsforhold og hindrer fuktighet i isolasjon og andre bygningsdeler når huset 
er reist, sier Per Inge Hortemo, nummer tre fra venstre. Knut Hortemo lengst til 
venstre og Bjørn Helge Igland til høyre utgjør resten av Tre Mestere AS.
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Medlemsbedriften
Kunde på sag.no

hun kan kappes og falle ned i fire storsekkstativer. 
Noen stor vedproduksjon er det ikke på den måten, 
for det kreves som alltid med stor-sekker litt ekstra 
ettersyn for å fylle opp sekkene skikkelig. Men avkapp 
fra eik og grov furuhun gir god brennverdi. 

Sag i utbyggingsfase
Planene for Skiftenes sag er å sage noe mindre tømmer 
enn før og heller stå for mer foredling med tørking 
og høvling av panel, listverk og kledning med profil. 
En nybygd hall er et viktig trinn for dette. Noe gjenstår 
for å få tørka helt ferdig, og dermed lar også det meste 
av høvlinga vente på seg. Men den innkjøpte høvelen 
ble prøvd noe i høst, etter en svært bra sommer for 
tørk. 
 Utsida er kledd med ubehandla bord av gran, malm-
furu og osp, som blir levende demonstrasjoner av slikt 
treverk. En runde rundt huset viser at gråtonen i 
treet faktisk er relativt lik til tross for ulike treslag. 

Grei tilgang på tømmer
-Det blir til at en hører en del på hva kundene sier 
når det kommer diskusjon om priser og kvantum på 
standard trelast, som vi leverer en stor del av. Men 
noen telefoner til andre småsager tar vi også, for å 
forhøre oss, sier Lars Møretrø. 

 

-Kjøp av tømmer går stort sett gjennom AT-skog, og 
fungerer greit. Skogeier får jo da oppgjør derfra. Jeg 
tar ofte noen turer innom når drifter er i gang, og 
tar så kontakt med AT-skog. Da kan jeg også be om 
aktuelle dimensjoner og lengder, sier han. 
 -Vi har vel vært med i bygdesagforeningen omtrent 
fra starten. Noen kurs har jeg også vært på, men den 
mest direkte medlemskontakten har vært Sagbladet 
og den lokale foreningen her i Agder-fylkene.

HØYDE: Fra sagbenken er det rikelig høydeforskjell ned til 
vogn som lastes med hun.  

Tenker du bandsag?  
Ny type bandsag i Norge,  

meget hyggelig pris og topp kvalitet.  
Kan sage stokker opp mot 1,5m i diameter!

Nyhet! Mobil Bandsag  
fra kr. 210 000,-

Kan sage stokker på opp til 1 m
 

For mer informasjon ta kontakt med
Mebor Norge AS  

tlf. 995 46567 eller 952 27691
Saga kan sees på Løten Bygdesag AS

Tømrere trives under tak
Den nye hallen på Skiftenes Sag har ei samlet flate 
på 500 kvadratmeter. Inntil videre er den leid ut 
til tømrerfirmaet Tre Mestere AS. Det er gunstig, 
fordi det gir inntekter på hallen mens de kan bruke 
tid på å bygge ferdig tørke og sette inn høvel. Og 
tømrerfirmaet er godt fornøyd med å ha tak over 
hodet. 
 -Vi er tre ansatte og bygger fem-seks nye ene-
boliger hvert år. Her inne kan vi bygge ferdig sek-
sjoner og oppnå kort byggetid ute på kundenes 
tomt. Slik sikrer vi også mye bedre mot fuktighet 
i treverk og isolasjon, noe som har vært vanskelig 
uten en hall i de siste åra, sier Per Inge Hortemo 
som er daglig leder. Sammen med de to andre i 
firmaet framhever han naturlig nok også fordelen 
med å arbeide innendørs i langt større grad enn før. 
 Tre mestere er et frittstående firma som er en 
del av Norgeshus. Gruppen samarbeider om en del 
byggeprosjekter, men har kanskje de største effekt-
ene på innkjøp av varer, mener Per Inge Hortemo. 
 Samarbeidet med Skiftenes sag er ikke spesielt 
stort enda. Men noen planer om dette har de lagt. 
Veien over til sagtomta og sageieren er i hvert fall 
kort. 
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Prøv oss når det gjelder
• Fuktmålere

• Rundkuttere, profilkuttere
• Rillestål, rundkutterstål

• Laserlys
• Strammeverktøy

• Binol smøre/renseolje
• Titac plaststifter, stiftemaskiner

• Barkriverstål
• Huggerkniver og barkriverstål

• Tømmerkritt
• Stempel, fargeruller m.m.

• Kjedekappsager

Dessuten nye og brukte maskiner 
for sagbruk og høvleri.

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf. 33 16 56 50
Fax. 33 16 56 60

e-post: info@fonhus.no
www.fonhus.no

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

eks. mva. og frakt

VE
ST
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K 
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E 

AS

JULETILBUD:
LogosoL HØVEL

PH 360 4-kutter
kr. 98.500,-  

Ring for et godt tilbud! 
tlf. 478 75 000

NYHET
PH 365 5-kutter
Proff høvel for den som ønsker kvalitet 
og fleksibilitet. Nå også med en 
universalkutter som en femte kutter. 
510 mm x 250 mm

kr. 132.800,-  

Gode
og effektive

sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer

Kapsager

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes

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

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen

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

HAR DU KONTROLL PÅ 
HMS-ARBEIDET I DI BEDRIFT?

Vi har systemet du treng 
for å kome i gang.

Systemet er enkelt i bruk og 
praktisk tilpassa bygdesagene.

HMS-perm med nødvendige skjema 
og foreskrifter er inkludert i 
systemet. Du vil få tilsendt 

oppdateringar til kostpris etter 
kvart som foreskriftene vert 

revidert.

Vår pris til medlemmar: 2000kr + mva.

Har du spørsmål, ring til oss på 918 86 113 
eller send en e-post til norbygd@online.no
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Oppfølging av elektriske an-
legg er viktig for å unngå 
brann, personskader og stans 
i produksjonen. El-tilsynsloven 
legger opp til kontroller, noe 
et av våre medlemssagbruk 
var med på i høst. Sagbladet 
oppsummerer noen erfaringer 
fra dette. 

Tekst: Per Øyvind Berg / 
Foto: Skogbrand

Vårt medlem hadde ikke før hatt 
noen kontroll på denne måten, 
selv etter å ha drevet sag i ganske 
mange år. Det kan tyde på at det 
varierer noe med bedriftsstørrelse 
og geografi hvor ofte det blir kon-
trollert på mindre sagbruk og andre 
småbedrifter. 
 Det er det lokale elektrisitetstilsyn 
som plikter å føre tilsyn med bed-
riftenes arbeid for sikker elektrisitet 
som en del av IKT, internkontroll-
forskriften. Varsel om kontroll sendes 
i forkant av besøk fra enten nett-
selskap eller firmaer som har etter-
syn som fagfelt. 

Erfaringene etter besøket
Vårt medlem var spent på hva kon-
trollen ville bety, og kontaktet administrasjonen i Bygdesagfor-

eningen før besøket. 
 -Jeg opplevde gjennomgangen 
som saklig, praktisk og realistisk. 
Det var noe mangler på dokumenta-
sjon i forhold til internkontroll-
forskriften. Av tekniske forhold 
var det bare mindre feil som jeg 
ordner delvis sjøl og noe jeg må 
ha med elektriker på. Dette gikk 
eksempelvis på tetting av inntak til 
sikringsskap, sier han. 
 Nettsidene til kontrollfirmaet 
viser forslag til ettersynsrutiner, og 
kontrolløren anbefalte at hver 
enkelt bedrift forenklet disse etter 
størrelse og bemanning. Poenget 
er at den skal være gjennomførbar. 
Det ble også påpekt viktigheten 
av å kunne dokumentere alle for-
andringer og reparasjoner som 
utføres på anlegget etter hvert. 

Fra smått til større… 
-Kontrolløren så på alt. Det var for 

så vidt små ting, men som likevel 
kan føre til brann eller støt, og som 
en ikke selv tenker over i det dag-
lige. For eksempel ble det påpekt 
en lysarmatur som det ikke var pære 
i. Enten skal det settes i pære, så 
den er komplett, eller den skal 
monteres ned, forklarer sageieren. 
 Lås på sikringsskap skal være 
i orden, det vil si kunne låses med 
nøkkel. Et annet skap hadde sprekk, 
og må byttes, sier vårt medlem. 
Et gammelt skap hadde åpninger 
rundt innføringer av kabel i bunnen, 
dessuten måtte ledninger inn mot 
skap på undersida bygges inn i 
«kasse». Han ble også påminnet 
om at skruesikringer av den gamle 
typen må være godt skrudd til. 
Helst bør en bytte til nye skap med 
automatsikringer. Sikringsskap er 
trolig et punkt mange eiere av 
bygdesager gjør klokt i å ha en 
egen rutinesjekk på. 

Sagbladet Elektriske anlegg - en del av HMS

TETT OG HELT: Sikringsskap med glipper rundt kabelinnføringer eller sprekker 
fører til anmerkinger ved eventuell kontroll (Illustrasjonsfoto). 

REINHOLD: Ved siden av elektriske 
innretninger og sikringsskap er varme-
vifter en kilde til brann. Disse må ren-
gjøres regelmessig for å redusere 
brannfare (Illustrasjonsfoto).
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Rutiner teller
-Å ha alt av elektrisk installasjon og 
utstyr i god orden er svært viktig 
for brannsikkerhet. Våre forsikrings-
avtaler har ikke egne punkter om 
dette, men det er noe av det vi 
spør om ved besøk på sagbruk. 
Og behovet for kontroller er der, 
vi ser jo en del løse ledninger og 
provisoriske opplegg som ofte blir 
permanente. I noen tilfeller har 
kunder vist til at de har avtale om 
jevnlig kontroll for eksempel hvert 
tredje år, og det er bra tiltak. I Skog-
brand har vi merket at reassuranse-
markedet for småsager er veldig 
opptatt av risiko og brannsikkerhet. 
Elsikring og god dokumentasjon 
reduserer risikoen, og gir grunnlag 
for lavere forsikringspremier, sier 
Kjetil Løge i Skogbrand. 
 Selskapet har som kjent utviklet 
egne forsikringspakker tilpasset 
mindre sagbruk og trebedrifter. 
Nylig vedtok styret å arbeide mer 
med salg av slike forsikringsavtaler.  

Sagbladet

• Lover og forskrifter: Har bedriften oversikt over krav som er spesielt 
   viktige i denne bedriften?
• Arbeidstakere: Deltar arbeidstakere i arbeidet med internkontroll 
   og har de nødvendig oppllæring?
• Mål: Har bedriften satt opp skriftlige mål for sikkerhetsarbeidet? 
• Ansvar: Er det dokumentert hvem som gjør hva i virksomheten? 
   Hvem har ansvaret for elektriske anlegg og utstyr? 
• Risiko: Er det kartlagt hvilke farer som finnes knyttet til anlegg og 
   utstyr? Finnes det planer og tiltak for å redusere risikoforhold? 
• Rutiner: Finnes det skriftlige rutiner for kontroll av eget elektrisk 
   anlegg og utstyr? Har virksomheten skriftlige rutiner for å behandle 
   avvik? Finnes det rutiner for å melde elulykker, eksempelvis DSB-
   skjema? 
• Oppfølging: Hvordan sørger bedriften for at internkontroll virker 
   som forutsatt? 
• Annet: Finnes det PCB i gamle lysstoffrør ? Se Miljødirektoratets 
   hjemmeside for mer info. Er det rutiner for å arkivere samsvars-
   erklæringer fra elektroentrepernenører?

Tipsene fra tilsynsbedriften

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.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

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

Drill, håndsirkelsag og annet 
utstyr som er i bruk til fore-
fallende oppgaver på et sag-
bruk, er nå å få med batteri-
drift. Dermed er slitte led-
ninger et mindre problem. 
Men lading uten tilsyn, særlig 
om natta øker faren for brann. 
 I perioden 2009-2012 var 
det 36 boligbranner her i 
landet der en batterilader 
var involvert, viser tall fra 
Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB). 
Åtte av brannene skjedde 
om natta. Disse brannene 
gjaldt mobiltelefoner og PC. 
Men overgang til batterier 
på verktøy kan bli en ny type 
brannårsak. Hvis du ikke følger 
rådet om å lade på natta, bør 
du i hvert fall sørge for at 
underlaget ikke er brennbart, 
melder DSB.

Lading – ny kilde 
til branner

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

Sagtomta, 2337 Tangen www.teroteknisk.no

Kjører egne sliperuter

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
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Sagbladet

I god tradisjon avviklet Østfold 
Bygdesagforening en fagtur 
også denne høsten. Litt svak 
deltakelse ble det, men spenn-
ende å se hvordan en som 
bygger ut bygdesag i disse 
dager tenker. 

Tekst Per Øyvind Berg /Joar Lund 
Jacobsen, foto Joar Lund Jacobsen. 

Besøkene var lagt til flere steder 
i Oppland og Hedmark, men for 
Sagbladets lesere legger vi mest 
vekt på første stoppested som var 
Lomsdal sag i Søndre Land kommune 
i Oppland. Dette sagbruket er i om-
bygging, og det var derfor av stor 
interesse å høre hva eieren Andreas 
Lomsdal har tenkt og gjort for å 
utvikle sagbruket. 

Start med bandsag
I første fase av sagdrifta drev Andreas 
Lomsdal med Serra båndsag, og 
etterhvert i kombinasjon med Gull-
kylling dobbelkantsag. Etter å ha 
kjøpt ei brukt Kamek sirkelsag regner 
han med å skjære det meste av det 
som er noenlunde håndterlig på 
den saga, og så skjære det grøvste 
og lengste tømmeret på bandsaga. 
Etter kjøpet av sirkelsag, har arbeidet 
med tomta tatt til for fullt. Sagtomta 
er like ved gårdstunet, plassert i 
ei li som er planert ut, der det er 
støpt fundamenter og fylt inntil 

masser. Dette gir ei tomt der fall 
kan utnyttes godt til å sortere mat-
erialer, og skille ut hun og flis. 

Saghus før vinteren
På den tida vi i Østfoldgjengen 
besøkte sagbruket var det først og 
fremst prioritert å få bygd saghus 
rundt Kameksaga. Et eget flislager 
er bygd inn under saghuset, og gjør 
det enkelt å laste opp flis for salg. 
 Med både sirkelsag og bandsag 
vil en bli svært fleksibel for å utnytte 
tømmeret. I tillegg har Lomsdal sag 
en enkel skinnegang med ei kjede-
sag og laftefres som kan ta lengder 
opp til 12 m. Denne er lite i bruk. 

Samarbeid med flere 
Ved siden av egen sag har Andreas 
Lomsdal samarbeid med Søfferud 
sag litt lenger sør på vestsida av 
Randsfjorden. I tillegg er han med 
i Oplandske Spesialtre, der Lien 
og Torpa Sag deltar, sammen med 
håndverksbedrifter. 
 Ved siden av godt utvalg av 
sager er det en styrke at en kan 
hente godt tømmer av både furu 
og gran fra egen skog til foredling. 
For tida er det lite salg av lafte-
tømmer, som det var noe lager av 
på sagtomta. 

Fagtur gir detaljer!
Det ble positive og nyttige inntrykk 
å dra hjem med både fra Lomsdal, 
Lien sag, Løten Bygdesag og Kvarn-
strand/Stridsbergs der vi fikk en 
gjennomgang av strekking og 
sliping av sagblader. 
 På Østfold bygdesagforenings 
turer har en erfart nytten av å se 
på detaljer, få dem forklart av den 
som bruker sag eller høvel og disk-
utere dette med andre. Selv om 
det var litt få som kunne bli med 
denne dagen, var det desto bedre 
at andre bygdesagmedlemmer tok 
kontakt for å bli med. Det gjorde 
Tor Rusten fra Gudbrandsdal, som 
hadde lest om turen på Østfolds 
nettside. Ellers deltok Lars D. Wisur, 
Tor Lund, Thore Degnes, Bjørn Slang 
og Joar Lund Jacobsen. 

Fagtur i Oppland og Hedmark

BYGGETID: Høsten setter naturlig nok press på ønsket om å få mest mulig under 
tak før vinter og snøfall. 

STILTE OPP: Andreas Lomsdal satte av tid til å fortelle om sagbruket for gjestene 
fra Østfold.
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Annonse www.sag.no

Kamek Kantbenk  
med tømmerinntak 
og flisvifte  

Ja
Jo

 T
ek

 A
S 

 
Komplett høvleri selges 
Dobbel båndsag 
Høvel med 9 spindler 
Sorterbord og pakkemaskin 

 
 
www.jajotek.no 
 
 
Vi utfører 
montering og 
service 
 
 
Leverandør av: 
 
• Vognsager 
• Kantlinjer 
• Stegmater 
• Tømmerbord 
• Impregnerings-

anlegg 
• Brikettmaskiner 
• Brukte maskiner 

og utstyr til 
treindustrien 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

janerik@jajotek.no 
 
+47 90771304 
 
Vensvangen 418 
2338 Espa 
 
Org nr: 
998 321 025 MVA 
 

Brikettmaskiner 

Stegmater - tømmerinntak 

Trebeskyttelse 
Imp. anlegg – service - midler 

• Vognsag 
• Kantlinje 
• Kløveinnmater 
• Transportører 

5 spindlet høvel 
(molding) 1977 mod. 

JaJo Tek AS 



Blant maskiner, lifter og siste 
skrik i arbeidstøy hadde Bygg 
og Bevar stand på årets Bygg 
Reis Deg. Blant de vi var så 
heldige å få med var Norsk 
Bygdesagforening. 

Tekst og foto: Bygg og Bevar

Sammen med 19 håndverkere og 
leverandører kunne både eiere og 
håndverkere få råd om det meste 
innen vedlikehold, restaurering og 
produkter som passer hus bygget 
før 1960. Sammen ville vi slå et 
slag for kunnskap om gamle hus 
og tradisjonell byggeskikk.
 Årets Bygg Reis Deg gikk av 
stabelen på Norges varemesse på 
Lillestrøm 16. - 20.  oktober. Under 
vårt motto ”Glad i gamle hus” hadde 
Bygg og Bevar samlet store og små 
bedrifter som har kjernekompetanse 
på gamle konstruksjoner, stilhistorie, 
materialkunnskap, tradisjonelle 
produkter og solid håndverk.  

Gode bygningsdeler
Bedriftene som var med represen-
terte et utvalg av de håndverkerne 
og leverandørene man finner i 
bedriftssøket på nettsiden. 
 Vi ønsket å vise at det finnes 
gode produkter og hjelp å få til 

hele huset, så standen var organisert 
etter bygningsdeler: interiør og 
maling, fliser, tapeter, vinduer, smed, 
gamle ovner, jernvare og beslag, 
taktekking/ blikkenslager, mur, kalk 
og puss. Og ikke minst kvalitets-
virke representert ved Norsk 
Bygdesagforening.

Gjevt besøk
Bygg Reis deg er en messe først og 
fremst for bransjen. Og torsdagen 
er kanskje den dagen det er flest 
håndverkere til stede. Det gjorde 
stor lykke nettopp blant dem da 
Ole Glorvigen demonstrerte hvor-
dan han skar spon! Stor oppmerk-
somhet fikk også Bygdesagforen-
ingens utstilling som inneholdt 
listeprøver fra Stiltre AS og eks-
empler på ulike materialkvaliteter.

Stor aktivitet
En messe som Bygg reis Deg er et 
løft. Både i forkant for bedriftene 
som er med og i dagene vi står på 
stand. Underveis i messeuka ble 
det også arrangert tre seminarer 
i regi av Bygg og Bevar. Vår stand 
var godt besøkt, og som vi erfarte 
i 2011 da vi deltok for første gang, 
er interessen for gamle hus og 
kvalitetsvirke stor! 
 I bedriftsregisteret har vi plass 
til alle sagbruk og høvlerier som 

leverer kvalitetsvirke til gamle hus, 
som kan lage lister etter gamle 
profiler og som tilbyr det lille ekstra 
som våre mest kresne tømrere 
etterspør. Det er gratis å være med. 
Gå inn på www.byggogbevar.no og 
les mer. Det er kanskje noe for din 
bedrift?

Sagbladet Glad i gamle hus!
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INTERESSE: Takspon krever kløyving, 
en teknikk svært få av dagens tømrere 
kjenner til. 

UNGT: Ungdom i videregående skoler og lærlinger var typiske tilskuere på torsdag 
og fredag, og hadde nyttig kunnskap å hente om trevirke både fra Ole Glorvigen 
og vindushåndverkere. 

Bygg og Bevar er et nettsted 
driftet av et samarbeid mellom 
Byggenæringens Landsforening 
og Miljøverndepartementet. 
På Bygg og Bevar kan bedrifter 
som har kompetanse på, og 
dokumentert erfaring med, 
tradisjonelle byggemetoder, 
materialbruk eller produkter, 
markedsføre seg.

Kort om Bygg 
og Bevar
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I boka Vern og virke – hus 
og tradisjonar, finn vi masse 
inspirasjon og glede pakka 
inn i solid fagleg dokumenta-
sjon om nettopp bygningsvern. 

Tekst: Inger-Marie Svingeset

Boka ber eit lunt preg som gjer at 
alle kan identifisere seg med inn-
haldet, ikkje minst gjennom ein 
fantastisk bildebruk. Boka er ei 
lærebok, ei historisk vandring og ei 
stor inspirasjonskjelde for alle med 
interesse for norsk bygningsvern og 
seterkultur.
 Boka er lettlest og med gode 
bilder og skisser som illustrasjon. 
Forfattaren viser eit stort engasje-
ment og gir sitt personlege preg på 
boka. Med god erfaring blant anna 
frå Bjørkheimstølen, tek forfattaren 
oss med i ei flott beskriving av 
kva arbeid og inspirasjon som ligg 
bak kvar av dei omtala prosjekta. 
Vi får eit godt historisk grunnlag 
med innføring i norsk kulturarv 
knytta opp mot stølsdrift i starten 

av boka. Her får vi briller som kan 
lese kva forfall som skjer i norsk 
kulturarv om seterkulturen blir borte. 
 Boka omfattar mange istand-
setjingsprosjekt frå setrar rundt i 
heile landet, der eigarane har bi-
drege med sine tankar og erfaringar 
i boka. Dette gjer boka interessant 
nasjonalt, men det gjev også hygge-
leg personleg preg på boka. 
 Gjennom 368 sider får vi eit 
bilde av kva eit komplett istand-
setjingsprosjekt består av. Boka 
gjev oss kunnskap om langt meir 

enn golv, tak og veggar. Eigne 
avsnitt om låser og beslag, vinduer, 
dører, isolering med mose og torv-
haldskroker er noko av det du får 
servert i denne boka. 
 Else «Sprossa» Rønnevik har 
også tatt med viktige element i 
stølslivet i boka. Korleis bygge 
bakarovn, produksjon på stølsmat, 
farging av garn, gjerdingar m.m. 
Lengst bak i boka finn vi gode råd, 
noko som vil vere til stor nytte for 
dei av lesarane som skal i gang 
med eige prosjekt. Her er delt mange 
gode erfaringar som bør lesast. 
Eigne kapittel om korleis ein kan 
søkje midlar (lån og tilskot), budsjett 
og kostnadsoverslag, kva rettleiings-
apparat som finnast, og utdannings-
tilbod.
 Forfattaren skriv i kortform at 
ho ønskjer  få fokus på forfallet 
på norsk seterkultur og kulturarv, 
mangel på kompetente handverk-
arar, gjengroing av kulturland-
skapet og mangel på perspektiv hjå 
våre politikarar. Vi anbefaler alle 
interesserte å lese boka.

Sagbladet Ein skatt om hus og kulturarv

Vern og virke – hus og tradisjonar, er 
utgitt på Else Sprossa Rønnevigs forlag, 
informasjon på www.sprossa.no , pris 
450 kroner.
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Annonser www.sag.no
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NYTTIG UYSTYR FOR SAGBRUK OG VEDPRODUKSJON

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

Ny forhandler for Østlandet

Annonser www.sag.no

WoodTech AS har bl.a. følgende brukt utstyr for salg:

• Komplett fingerskjøtingslinje • Høvelinnmater • Tverrtransportører for pakker
• Høvelinnmater (Odden) • Pakkerullebaner • Pakkemaskin (Flessum) • Diverse transportutstyr

• Diverse høvelmaskiner: 
2 stk. Waco 225 

1 stk. Weinig 17A
1 stk. JaJod Variant 

• Trelastvippe • Elevator (for kunde) • Trelastvippe (for kunde) 
• BandAll stroppemaskin for bunter • Diverse høvleriutstyr

Brukt utstyr selges normalt som forevist, men vi bistår gjerne med ombygging/tilpasninger 
etter kundens ønsker. Bilder og mer informasjon kommer på våre hjemmesider.

Kontakt undertegnede dersom dere har spørsmål.

Steinar Kaldhussæter
Mob: +47 404 06 521

Kontor: +47 33 16 55 76
e.post: steinar@woodtech.no

www.woodtech.no



Kutterspon
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28 meter fritt spenn
- Vi har tidigere levert takstoler som 
har vært opp til 26 meter lange og 
4,5 meter høye. Nå har vi økt spenn-
vidden med over to meter, sier 
sjefen i Derome Träteknik i en presse-
melding gjengitt i på woodnet.se.
 De over 28 meter lange tak-
stolene i tre er spesialkonstruert for 
å bære taket på et grisehus uten 
å kreve bærende mellomvegger 
eller pilarer. Sammenliknet med 
takstoler av stål eller bærende bet-
ongelementer, har takstoler av tre 
mye lavere egenvekt og er lettere 
å bygge med. De krever også mye 
mindre energi i framstillingen, under-
streker produsenten. Neste år plan-
legges et kyllinghus der takstolene 
vil bli 27 meter. 

Glede over tømmerkai 
i Molde
I den harde kampen om i alt 30 
millioner kroner til fordeling mellom 
kaianlegg i 2013, er Allskog svært 
fornøyd med at Malo kai i Molde 
er prioritert fra Statens Landbruks-

forvaltning. Allskog har et godt 
samarbeid med eierne av Malo kai, 
og vi planlegger store tømmervolum 
over denne kaien i årene framover, 
for å sikre effektiv og lønnsom 
tømmertransport til det beste for 
skogeierne og skogindustrien i vårt 
område, skriver skogandelslaget på 
sin hjemmeside.

Video om never
Blant den store mengden videoer 
på youtube ligger en video fra 
Målselvdalen Tradisjonshandverk 
og Musikk DA, om neverløyping 
og bruk av never i distriktet. Her 
får en høre håndverkere fortelle 
om neverbruk, og en får se never-
løping og videre behandling av 
never. Vi er et stykke unna aktuell 
tid for å løype never, men med snø 
og skiføre i tida som kommer kan 
vi det minste lokalisere gode bjørke-
trær for sommeren som kommer. 
http://www.youtube.com

To kandidater med tre
Blant de 17 fylkesvinnerne som 
kjemper om Bygdeutviklingsprisen 
2013, har to av dem tre og trelast 
som materiale. Stine Marie Bjørnstad 
(omtalt i Sagbladet nr. 3) vant nylig 
fylkesprisen for Østfold. I bedriften 
Fru Blom har hun greid å skape en 
lønnsom arbeidsplass for seg selv 
i Rakkestad, der hun lager møbler 
og innredninger. 
 Den andre kandidaten med tre 
som råstoff er Bygland Varmesentral 
i Aust-Agder. De har funnet kostnads-
effektive løsninger i sitt arbeid med 

fornybar energi basert på lokale 
skogressurser. Innovasjon Norges 
Bygdeutviklingspris for 2013 er på 
250 000 kroner. Prisen blir delt ut 
under åpninga av den norske standen 
på Internationale Grüne Woche 
i Berlin fredag 17. januar 2014. 
Kilde: Innovasjon Norge 

Økt tømmereksport 
fra Sverige
I perioden fra januar til august 
økte svensk eksport av tømmer 
med 19 prosent. Eksporten av bi-
produkter som flis, pellets og sag-
spon gikk ned 31 prosent. Norge er 
den største importøren av tømmer 
fra Sverige og står for 56 prosent 
av all svensk eksport. 
 Ved utgangen av september 
hadde lagrene av sagtømmer av 
bartre, massevirke og masseflis gått 
ned med 11 prosent sammenliknet 
med andre kvartal i år, melder 
Skogsstyrelsen.

Vil ha flere fyringsanlegg
Fylkesmannen i Buskerud har bidratt 
med midler til Skogselskapet i 
Buskerud fra både Bygdeutviklings-
midlene og de fylkesinntrukne 
rentemidlene for å realisere prosjekt 
«Økt etablering av fyringsanlegg i 
Buskerud». Hovedmålsettingen for 
prosjektet er å øke utbyggingen 
av flisfyringsanlegg i Buskerud. 
Det er et mål at prosjektet skal bi-
dra til å realisere minst 10 nye flis-
fyringsanlegg pr år i prosjektperioden, 
melder Fylkesmannens hjemmeside.

BygdeMart´n

SAGBLAD OG LAFTEPLANK
 

23 stk nye sagblad og 22 stk  
brukte, nyslipte (førstegangs 

slip fra leverandør)
 str 38 x 1,25 x 4664.

Passer bla. til Woodmizer LT 70 sag. 
Kr 160,- pr stk.+ mva. 

Selges samlet.
 

Selger lafteplank 6`` x 9``, 1375 m, 
tørket to år. Lengder fra 4,9 m til 

6,5 m.( 5,3m gjennomsnitt)
Kr 90,- pr lm. + mva. Selges 

samlet.
 

Kontakt Jon Folsland 
tlf: 971 66 241 

post@folslands.no



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

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

Benytt vårt slipeverksted
hvor vi har en moderne

maskinpark både for
båndsagblad og
sirkelsagblad.

Vi har egen
servicebil som

bringer og
henter sagblader

for våre kunder
fra Lillesand i sør til

Steinkjer i nord.

«Sammen er vi skarpest»

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

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

av alt verktøy

Ta kontakt med oss på
Kvarnstrands eller Stridsbergs
i dag, og se hva vi kan gjøre
for deg og din bedrift
i fremtiden.
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Bygdesagenes leverandørguide

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00  Fax: 62 58 25 59
Mob.: 911 83 655
www.teroteknisk.no

TeroTeknisk Service as

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

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

Tlf: 62 58 53 33 www.stridsberg.no

www.scandmiljo.no • Tlf: 22 76 95 80
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Tlf: 23 35 64 00
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