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Forsidebilde: Spillum Dampsag & 
Høvleri er et industrielt kultur-
minne. Knut Lilleberre, tidligere 
leder av Norsk Bygdesagforening, 
er omviser og en sentral person 
for å drive en viss produksjon ved 
museumet. 
(Foto: Inger-Marie Svingeset).

Takk til alle dokke som møtte på 
fagdag og årsmøte i Namsos! Sjølv 
med mindre deltakarar enn vi trad-
isjonelt har vore, syns eg det vart 
ei lærerik og kjekk helg. 
 Som organisator er det alltid 
spennande å sjå om gjennomfør-
inga går som planlagt og at prog-
rampostane er interessante for 
deltakarane. Tilbakemeldingane 
eg har fått så langt tyder på at 
alle hadde utbytte av helga. Eg 
vil oppmode alle om å kome med 
tips om ting som kan gjerast betre, 
om tema som bør takast opp og så 
vidare. 
 Norsk Bygdesagforening har 
over nokre år hatt hovudfokus på 
kompetanseheving blant medlem-
mane, og har arrangert 10 kurs pr. 
år. I tillegg har vi hatt ei rådgjevings-
teneste som har vore til god hjelp 
for 50 medlemsbedrifter. 

 Innovasjon Norge har gjort 
dette mulig for oss gjennom gun-
stige støtteordningar. Når vi no har 
fått beskjed om at dette ikkje blir 
vidareført, står vi overfor nye ut-
fordringar.
 Vi i administrasjonen er glad 
for at styret har gitt klare signal 
på at dei ønskjer å behalde 150% 
stilling innan administrasjonen, 
med føresetnad om at vi klarar 
å få på plass økonomi god nok. 
Dette er ei utfordring som vi må 
ta i fellesskap og vi lovar at vi skal 
stå på i lag med styret for å sikre 
ei god drift av foreininga også i 
framtida. Eg er overtydd om at ein 
krevjande situasjon skapar både 
kreativitet, engasjement og på-
gangsmot. Det er ikkje første 
gongen vi har vore gjennom dette, 
og vi har kome styrka ut av situ-
asjonen kvar gong.

 Vi hadde dessverre ein del frå-
fall av medlemmar i 2012, og vi 
håpar å kunne unngå dette i inne-
verande år. Medlemsverving og 
marknadsføring av foreininga vil 
difor ha eit hovudfokus i 2013. 
Alle kan bidra i organisasjonen, 
og eg håpar alle kan vere med å 
bidra nettopp til å skaffe oss nye 
medlemmar.  Det er så enkelt som 
å sende oss namn og adresse på 
nokon du trur kunne ha interesse, 
så sender vi ut uforpliktande til-
bod på medlemsskap eller blad-
abonnement. Ta gjerne kontakt 
om du skal på arrangement der 
det passar å dele ut blad og anna 
informasjon om vår foreining. 

Inger-Marie

Gode sagvenner!
Jeg må starte med å takke for til-
liten og ei hyggelig helg i Namsos.
Like moro hver gang selv om vi blir 
ett år eldre for hvert årsmøte.
 I år var vi på museum og så på 
maskiner som et av våre medlemmer 
hadde solgt når de var nye. Det 
sier kanskje litt om alderen på den 
gjennomsnittlige medlem. En fest-
lig sak, med mye latter attåt.
 Når det er sagt så hadde vi med-
lemskontingent, medlemspleie og 
rekruttering som tema under års-
møtedebatten. I tillegg behandla 
og vedtok vi Strategisk plan for de 
neste 5 år.
 For å få bedre kommunikasjon 
med medlemsmassen ønsker vi 

noen få opplysninger om drifta 
til hver enkelt. Medlemstallet går 
ned og for å kunne gjøre best mulig 
jobb vil vi bli bedre kjent med hver 
enkelt.
 Vær snill og svar når Per Øyvind 
tar kontakt. Kanskje vi finner ut 
at vi blant annet skal differensiere 
kontingenten.
 Et annet tema som var mye disk-
utert var budsjett. Tilskudd til opp-
læring og kurs fra Innovasjon Norge 
kommer til å bli  betraktelig redusert 
kommende år. 
 Derimot er det medlemmer som 
finner nye produkter, helst i samar-
beid med andre, og i tillegg be-
nytter foreningen til å dra i gang 

prosjekt. Ja da  er det store mulig-
heter for å få hjelp av Innovasjon 
Norge.
 Foreningen starter også arbeid 
med å få til et dokumenterings/ 
kvalitetssikrings system for med-
lemmene. Noe som prosjektkunder 
etter hvert kommer til å forlange.
Som dere forstår så har våre kjære 
medarbeidere nok å henge fingrene 
i kommende år. Det sammen med 
forventa trangere økonomi vedtok 
vi å utgi et nr mindre av vårt gode 
sagblad.
 Kos dere med de 5 som kommer.

Hilsen Arild
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Organisasjonsnytt

Gjenvalg av leder og nytt 
styremedlem
Leder Arild Kulseng-Hansen fra Troms 
ble gjenvalgt av årsmøtet. 
 I tråd med vedtektene for gjen-
valg til styret, gikk Arnold Øverås 
fra Bardu ut av styret. Vi takker han 
for innsatsen over mange år. 
 Under valget av nytt styremedlem 
fulgte årsmøtet valgkomiteens inn-
stilling på Magnus Hovda. Han er 
58 år, er fra Hjelmeland kommune 
i Rogaland, og driver Hovda Sag 
& Høvel. I en periode har han vært 
vararepresentant til styret, og er 
godt kjent med Bygdesagforeningen. 
Familien har gård på Randøy, og 

driver med kjøttproduksjon med 
ammekuer. De har også noen ut-
leiehytter på gården. Bygdesag-
foreningen ønsker ham velkommen 
i styret.  
 Amund Jostad Lien fra Oppland 
ble valgt til varamedlem av styret, 
og Arnold Øverås går inn som nytt 
medlem i valgkomiteen. 

Verving og kontingent
Et nokså kraftig fall i antall med-
lemmer ble kommentert av årsmøtet, 
og flere tiltak for verve nye med-
lemmer ble lagt fram. I 2011 var det 
ved utgangen av året 350 medlemmer, 
mens dette ble redusert med ca 40 
gjennom 2012.  
 Eventuelle endringer i medlems-
kontingent, som for eksempel en 
differensiering, ble sammen med 
verving drøftet som et tiltak for å 
øke medlemstallet. Årsmøtet gikk 
ikke inn for å endre kontingenten 
nå, og vedtok å holde samme satser 
med kr. 1950,- for ordinært medlems-
kap og en halvert sats for nye med-
lemmer første år på kr. 975,-.  

Strategisk plan 
Årsmøtet hadde også Strategisk plan 
for perioden 2013-2018 til behandling. 
Det ble gjort lite endringer i forhold 
til styrets forslag til plan. 
 I visjonen valgte årsmøtet å 
legge til ordet lokal, slik at visjonen 
vår nå lyder: Bygdesaga - markedets 
beste på lokal verdiskaping, kvalitet 
og miljø. 
 Alle medlemmene hadde fått 
tilsendt planen i midten av januar 
2013. Vi sender ut ny plan på e-post 
til alle med e-post adresser og legger 
den reviderte ut på nettsida vår, 

www.sag.no. Vi anbefaler alle med-
lemmer om å lese den og bruke den 
både som vedlegg til søknader og 
til strategisk utvikling av egen bedrift.

Fra arbeidsplanen
Årsmøtet neste år vil bli på, eller 
nær, Gardermoen. Dette passer godt 
med å ha avviklet årsmøtet i andre 
distrikter og landsdeler enn det 
sentrale Østlandsområdet noen år. 
 Det ble også vedtatt en reduksjon 
fra 6 til 5 utgivelser av Sagbladet. 
Målsettingene for kursaktivitet er 
også noe redusert, men administra-
sjonen ønsker fortsatt innspill til 
kurs.  

Hogstmaskiner i Lofoten 
Vår aktive fylkeskontakt i Lofoten, 
Trygve Brenna, sendte like før jul 
en rapport og foto fra høstens skog-
aktivitet i Lofoten. 
 - For første gang i Lofotskogens 
historie er det gjennomført mask-
inell hogst. Det var Allskog som stod 
for driften. Ca 3000 m3 er tatt ut, 
av det er 2500 sendt med båt som 
industriflis for å brukes som kata-
lysator i ferosilisiumproduksjon. 
Resten er omsatt lokalt til blant 
annet sagtømmer.
 Dette er tømmer fra Lutzi- og 
sitkagran plantet på 1950 og 1960-
tallet. Det er grovt tømmer med 
god kvalitet, så det er synd at det 
går til industriflis, skriver han. 
 Noen få kubikkmeter er vanlig 
gran med en alder på ca 100 år. Den 
har Trygve Brenna og andre sikret 
seg til laftevirke. Lofoten hadde 
også kurs i skur med bandsag sist 
høst. 

Massivtre på dagsorden
Norsk Bygdesagforening var repres-
entert på et seminar om massivtre 
i Sogndal. Her var det samla flere 
lokale firma med interesse for mass-
ivtre både fra arkitektfirma og lok-
ale prosjekt. Skognæringsforumet 
i Sogn og Fjordane var arrangør. 
Vi legger ut en del foredrag fra 
seminaret på www.sag.no.

Sagbladet

ENIGE: Valgkomiteens innstillinger 
ble lagt fram av Andreas Aavatsmark. 
Årsmøtet var preget av både enighet 
og optimisme.

Resultat og balanse

Resultalregnskap
  31.12 31.12
  Noter              2012 2011
 Salgsinntekt 1 626 773 1 675 944  
 Annen driftsinntekt    
 Sum driftsinntekter 1 626 773 1 675 944  
 Varekostnad 0 0  
 Lønnskostn, styrehonorar, møtegodtgj. 750 653 685 800  
 Avskrivning 11 325 11 325  
 Annen driftskostnad 678 655 778 684  
 Sum driftskostnader 1 440 633 1 475 809  
 Driftsresultat 186 140 200 135  
 Renteinntekt 0 0  
 Annen finansinntekt 12 460 23 761  
 Rentekostnad -323 -1 924  
 Annen finanskostnad    
 Resultat før skattekostnad 198 277 221 972  
 Skattekostnad    
 Årsresultat 198 277 221 972 

Balanse
  31.12 31.12  
  Noter              2012 2011
 EIENDELER    
 Anleggsmidler   

 Driftsløsøre, invetar, kontormaskiner 0 11 325  
 Sum anleggsmidler 0 11 325  
 Omløpsmidler    
 Varer 6 336 6 336  
 Kundefordringer 139 550 300 428  
 Opptjente inntekter 452 860 901 150  
 Andre kortsiktige fordringer 6 237 5 666  
 Til gode offentlig avgift mva 1 102 62 833  
 Andre finansielle omløpsmidler    
 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 396 305 355 812  
 Sum omløpsmidler 2 002 390 1 632 225  
 SUM EIENDELER 2 002 390 1 643 550  
 EGENKAPTIAL OG GJELD    
 Egenkapital    
 Egenkapital 49 892,71 49 893  
 Annen egenkapital 1 686 239 1 487 961  
 Sum egenkapital 1 736 131,71 1 537 854  
 Gjeld    
 Utsatt skatt    
 Øvrig langsiktig gjeld 0   
 Sum langsiktig gjeld 0 0  
 Kassekreditt 0 0  
 Leverandørgjeld 119 844 1 943  
 Skyldige offentlige avgifter 57 320 18 985  
   0  
 Annen kortsiktig gjeld 89 094 84 768  
 Sum kortsiktig gjeld 266 258 105 696  
 Sum gjeld 266 258 105 696  
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 002 389,71 1 643 550
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Sagbladet Sagbladet

Krevende konstruksjon 
- Avstivingene i etasjeskillene ble 
sentrale. Ingeniørene la opp til å 
bruke store, synlige stålplater. Det 
ville vi unngå, og fant en løsning 
på å bygge opp elementene med 
en søyledel og dragerdel. Resultatet 
er at en ser selve musklene i bygn-
ingen, sa en fornøyd Dag Strass til 
årsmøtet. 
 - Det forenklet mye å planlegge 
så detaljert at det via CNC-styrt fres 
kunne settes rett i produksjon. Lev-
eransen fylte 16 lastebiler, med i alt 
350 tonn tre. Det aleine binder like 
mye CO2 som bilparken i Stavanger 
slipper ut årlig. 
 Ønske om å bruke kjerneved av 
furu på tak og til kledning ble løst 
med leveringer fra Materialbanken. 
En tok kontakt lokalt i Rogaland, 
men her greide ikke bygdesagene 
å dekke opp kvantumet som var 
aktuelt.  
 
Tidkrevende å finne oss
Årsmøtet fikk en gjennomgang 
på flere av prosjektene firmaet har 
levert. Et av de mest spesielle var 
oppdraget med å lage en install-
asjon på 10 kvadratmeter til noe 
av uteområdet på et museum i 
London. 
 Kort fortalt ble resultatet til 
ved å finne fram til 11 gamle styv-
ingstrær av ask, som ble tatt opp 
med røttene. De ble scannet tre-
dimensjonalt med teknologi fra 
oljeindustrien, gjennomskjært til 
omtrent halve stammer, og sammen-
føyd på nytt med nye flater i krone 
og rotdel. De opprinnelige styvings-
trærne fra Ryfylke var om lag 3,5 
meter høye. Alle treinteresserte 
bør se nærmere på Helen & Harts 
hjemmeside, www.hha.no
 - Å være med i Rogaland tre-
forum ga noen kontakter, men det 
var tidkrevende å finne fram til 
mulige fagfolk som kunne hjelpe 
oss. Også i andre prosjekter har vi 
ønsket oss et sted med oversikt til 
all slags treprodukter, fra sponfletting 
til levering av tredeler eller mater-
ialer. Vi tapte mye inntekter på 
dette prosjektet, men en av strat-
egiene i vårt firma er å lære ved å 
prøve, fortalte Dag Strass til en svært 
interessert forsamling. 

Opp- og nedturer med 
markedsføring
Inspirasjonstre ble dannet av 
fire bygdesager der alle var 
enige om at markedsføring 
måtte til for å satse videre. 

Ørjan Avdem driver Lierne Høvleri 
i Nord-Trøndelag. Sammen med 
Aavatsmark sag, Moen sag og Faun 
Tre AS kom de sammen gjennom et 
prosjekt i 2006. 
 - Vårt første skritt var å lage ei 
profesjonell brosjyre som presen-
terte bedriftene og produktene 
våre. Den ble sendt ut til svært mange, 
både byggmestere og byggevare-
butikker. Vi så lite av henvendelser 
fra dette. 
 Neste skritt var ei hjemmeside, 
og det har virket bra. De aller fleste 
som ringer oss viser til å ha sett 
nettsida vår først, og vi tok en opp-
datering av sida i fjor, fortalte 
Ørjan Avdem

Kjede ga liten respons
En reise rundt til byggevareutsalg 
i Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal 

med brosjyrer og prat ga også svært 
få direkte henvendelser. 
 - Men alt i alt gjorde nok innsatsen 
mye til at vi fikk en henvendelse 
fra Norgeshusgruppen, som ville 
ha med våre produkter i sitt utvalg. 
Vi regnet med å høste mye bestill-
inger. Men det ble vår største nedtur.  
Selv etter å ha fått produktene helt 
inn i katalogen til denne landsdekk-
ende kjeden av byggmestere som 
setter opp bolighus, hytter og gar-
asjer, har vi bare fått en håndfull 
leveringer, sa Ørjan Avdem, som 
understreket at de ikke har gitt opp. 
Mange og positive omtaler i aviser 
og tidsskrifter sammen med å legge 
ressurser på internett gir jevnlig 
henvendelser fra hele landet. 
 - De som har kjøpt av oss 
kommer gjerne tilbake. Det tror vi 
kommer av gode produkter som 
folk ikke finner andre steder, men 
også å ha lagt vekt på ryddighet i 
alle forhold. Spesielt på det å holde 
avtalte leveringstider, sa Ørjan 
Avdem.

Trebruk i verdensklasse
Fra tømmervegger og rotknær 
i gamle Stavanger-boliger 
har Helen & Hart gått videre 
med trevirket til moderne 
løsninger. Bygdesagmedlem-
mene fikk en imponerende 
oppvisning av trearkitektur, 
teknologi og kreativitet på 
årsmøtet. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Etter å ha startet opp i 1996 med 
oppdrag på ombygging av gamle 
trehus i Stavanger, stilte arkitektene 
i Helen & Hart med en rekke erfar-
inger på tradisjonell trebruk. Byen 
har Nordens største trehusbebyggelse, 
og her var en rekke tilpasninger 
gjort fra håndverkernes side. Blant 
annet var rotkne brukt mange 
steder i konstruksjonene. 
 - Vi valgte å vise fram historien 
i bygningene, sa Dag Strass, som 
representerte arkitektfirmaet på 
bygdesagforeningens årsmøte. 
 Grunnleggerne var arkitektene 
Siv Helene Stangeland og Reinhard 
Kropf. I dag har firmaet kontor i 
Oslo og Stavanger, med om lag tjue 
ansatte fra åtte land. 

Preikestolhytta
Oppdraget med å tegne et nytt 
senter for Stavanger turistforening 
ved Prekestolen er et av firmaets 
mest kjente så langt. Her var det 
stort behov for å oppgradere, men 
samtidig beholde noe av DNTs ånd 
med samme enkelhet som preger 
mange turisthytter. Det innebar 
å holde hotellfølelsen borte, og 
gjenskape den nøysomme plassut-
nyttelsen som preger turisthyttene 
med skråtak, hems og andre detaljer.
 - Vår tanke i alle prosjekter er 
å se på de samla ressursene, altså 
de som skal eie, bygge og bruke 
bygningen sammen med sted, land-
skap og tradisjonell materialbruk. 
Lokale ressurser er så mangt. I 
interiøret på Preikestolhytta så vi 
til de vevde Ryfylketeppene, og 
brukte sponflettinger i en del av 
innredningene, fortale Dag Strass. 

Massivtre 
- Vi foreslo for Stavanger Turistfor-
ening å bruke massivtre, noe som 
var lite kjent i Norge da oppdraget 
kom på bordet i 2005. Stillhet er 
en av DNT-verdiene vi ønsket å få 
med i bygget. De gode akustiske 
kvalitetene i massivtre teller derfor 
mye. Vi ser på massivtre som en 
moderne form for laft, med solide 
enheter, men som er bygd på 
fabrikk. Massivtre er både enkelt 
og komplisert. Disse elementene 

har flere lag av bord i kryss, som er 
låst med diagonale lag og dybler. 
Teknikken fascinerer meg, du ser 
oppbyggingen inne i huset, sa Dag 
Strass. 
 Leveransen til Prekestolhytta 
ble gjort av Holz 100. Denne prod-
usenten brukte verken lim, skruer 
eller spiker i elementene, men dybler 
av ekstra nedtørket bøketre. Med 
vanlig fuktighetsinnhold i annen 
trelast ekspanderte dyblene og 
binder sammen lagene. 
 

Fagtema fra årsmøtet

ERFARING: - Vi er fortsatt ingen Gasellebedrift, slo Ørjan Avdem fast. Men Inspira-
sjonstre er rike på erfaringer fra å drive markedsføring, og delte dette med års-
møtedeltakerne. 

NYTENKING: Preikestolhytta har en helt ny stil i forhold til typiske DNT-hytter.

MUSKLER: Fra spisesalen i Preikestolhytta. Skrå lag av trelast over drager- og 
stenderdel i elementene ga en avstiving uten skruer og stålplater.
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Muligheter og krav 
prosjektmarkedet
Mere papir og dokument-
asjoner kan virke som en 
ny møllestein om halsen på 
småbedrifter. Men bygger en 
flåte på rette måten, kan en 
få stein til å flyte. 

Nye systemer for å gjøre bygninger 
mer miljøriktig, noe Sagbladet skrev 
om ved introduksjonen for to år 
siden, begynner nå å virke i det 
norske prosjektmarkedet. Norsk 
skogsertifisering gjennom PEFC-
standarden, som er den mest brukte 
i Norge, vil gi full uttelling i BREEAM, 
et system for å klassifisere miljø-
verdier. Systemet tas mer og mer 
i bruk av bygge- og eiendomsbran-
sjen. Om lag 100 aktører, med store 
byer, entreprenører og eiendoms-
selskap som OBOS, forvalter den 
norske BREEAM-standarden. 

Fornybart råstoff og kort frakt
Sekretariatet for PEFC er lagt til 
Norges Skogeierforbund og ledes 
av Thomas Husum som orienterte 
om arbeidet. 
 - Dokumentasjonskravet i 
industrien om at virket kommer fra 
skog med bærekraftig forvaltning, 
er godt innarbeidet gjennom Lev-
ende Skog og PEFC-sertifisering. 
Men i den videre bruken av trelast 
og rangeringen av ferdige bygg 
etter BREEAM-systemet teller også 
dokumentasjon på lavt energifor-
bruk i framstillingen, at råstoffet 
har kort frakt, er en fornybar råstoff-
kilde, om det kan gjenvinnes og 
behov for vedlikehold i levetida. 
Et sluttprodukt med BREEAM-merke 
samler en rekke kvaliteter som 
virker inn på miljø, sa han. 

Sporbarhet i praksis
Inntil for få år siden hadde entrepre-
nører og utbyggere ikke fokus på 
sporbarhet tilbake  til byggeind-
ustrien og deres leverandører. Ind-
ustrisagbrukene har vært sertifisert 
i mange år og har sporbarhet på 
sine varer. 
 På spørsmål fra årsmøtet gjorde 
Tomas Husum det klart at det ikke 

kreves eksakt sporbarhet fra 
planke til stubbe. Kravet kan 
overholdes ved å beskrive og 
dokumentere andeler av sert-
ifisert råstoff og at dette gjen-
speiler andelen sertifiserte 
varer som sagbruket selger. 
 - En liknende ordning 
med volumregnskap på alt 
tømmer kan være aktuelt for 
bygdesager, dersom en ikke 
kan skille det på tømmerlager 
og videre i en produksjon 
som sikrer sporbarhet for hver 
leveranse. Men å sjekke og 
kunne dokumentere at tøm-
meret ikke kommer fra en 
nøkkelbiotop er svært viktig! 
De feil som ble avdekket på 
kartlegging av dette innen 
det sertifiserte skogbruket 
for et par år siden var svært 
alvorlig. Her skal en være spesielt 
obs ved avvirkning på små eien-
dommer der eierne kan være lite 
oppdatert på dette, sa han. 

Noe for bygdesager? 
- Byggevarekjedene har fått et 
PEFC-sertifikat på sporbarhet, eller 
er i ferd med å få det. Vel så viktig 
for bygdesagene er at offentlige 
utbygginger vil kreve det etter 
hvert. På bygdesagene sitter dere 
med gode produkter til blant annet 
kledning. Vi registrer en økende 
interesse både hos offentlige og 
private til å bruke trekledning på 
store byggeprosjekter. Også BREEAM-
systemet gir uttelling på tre som 
kledning. Og dere er interessante 
som leverandører også til store 
prosjekter, sa Thomas Husum. 
 Et første skritt med tanke på 
å få et sertifikat for sporbarhet, vil 

være å sette seg inn i PEFCs spor-
barhetsstandard. Godkjenning og 
utstedelse av sertifikat skjer fra en 
tredje part. Oppfølging vil bli med 
revisjoner, slik skogandelslagene 
har for sin virksomhet, eller som 
KSL-systemet i landbruket legger 
opp til med stikkprøver. 

Sagbladet

Tredriver med erfaring
Innovasjon Norges treprogram 
og Tredrivere bør være kjent 
fra andre omtaler i Sagbladet. 
Forløperen til dette er arb-
eidet som Per Reidar Næss 
fra Trøndelag Forskning 
og Utvikling AS har drevet 
i Trøndelagsfylkene. 

På årsmøtet pekte han på flere for-
hold rundt produkter og markeder 
for bygdesager. Med en allsidig bak-
grunn fra helt andre felt har han 
vært opptatt av å få fram arenaer 
der folk fra flere bransjer treffer 
hverandre. 
 - Gode nettverk bygges på tema-
møter og studieturer. Studieturer 
i starten av et prosjekt gjør at folk 
blir kjent med hverandre innen fag-
lige rammer, og bruker kontakt-
nettet fra dette videre. Et eksempel 
er arkitekter. Vi trakk dem tidlig 
med oss til forskjellige temamøter. 
Nå tar arkitektforeningene selv 
initiativ for å få bygdesager til å 
snakke om trefaglige tema på sine 
møter, sa Per Reidar Næss. 

Kunnskapen på bygdesagene 
har verdi! 
En av Per Reidar Næss sine oppdrag 
har vært å kartlegge håndverkere 
og bedrifter med kunnskap om 
bygningsvern. Som ellers i landet er 
det stort behov for innsats på eldre 
bygninger. 
 - Jeg er overbevist om at det 
vil bli satt nye krav til håndverkere 
som driver restaurering, og til mat-
erialer som brukes. Byggefeil koster 
store beløp årlig, dette gjelder vel 
så mye på renovering som på nye 
bygg. Her har dere bygdesageiere 
ei oppgave i å få fram hva dere kan!, 
sa Per Reidar Næss. 

Mer skilt og synlighet
Å få opp skilt mot veien som forteller 
at saga finnes, bør være første skritt 
i markedsføring, mente han. 
 - Tenk gjerne lokale markeder. 
Hyttefelt er gode eksempel. Vis 
fram noen eksempel på hva dere 
har. Sats på hjemmesider, men 

hjemmelagde sider holder ikke lenger! 
Få profesjonelle til å lage dem. Går 
dere ut mot byggmestere, arkitekter 
og andre proffesjonelle i bygningsfag 
så vær forberedt til å svare på hva 
nytt dere kan tilby. Det kan likevel 
være at sponkledning er svaret de 
ikke har tenkt på.  

Et skogbruk i vent på 
tømmer
Namsos og Namdalens trad-
isjoner med sagbruk og tøm-
mer kom fram i flere sammen-
henger for årsmøtedeltakerne. 
I dagens situasjon trenger 
en spesielle tiltak for å fram 
tømmer. 

Etter aktive eieres hogst er mye av 
det lettest tilgjengelige tømmeret 
i Midtre Namdal drevet ut. God opp-
følging med planting og skjøtsel 
har gitt mye fin ungskog. Men den 
trenger flere år for å bli hogstmoden, 
og annen skog står langt fra vei 
eller i bratt terreng, 
 Aksel Håkonsen fra Midtre 
Namdal samkommune ga årsmøtet 
en fin innføring i områdets skog-
situasjon. Samkommune er et eta-
blert felleskap mellom kommunene 
Fosnes, Namdal, Overhalla og Nam-
dalseid, som blant annet har felles 
samarbeid om landbruk, viltforvalt-
ning og miljø. 
 Samlet produktivt skogareal er 
over 900 000 dekar. Til tross for mye 
leirområder i regionen står svært 
lite av skogen her, men derimot på 
skrinnere jord med boniteter på 
11 og 14 som klart dominerende. 
Skoggrensa er på 350 til 400 m.o.h. 

Industri ønsker kort frakt
Med Moelven Van Severen som 
eksempel på store sagbruk og Norske 
Skog Skogn som stor kjøper av masse-
virke, er det betydelige tømmer-
behov i industrien. 
 - Disse ønsker tømmer fra nær-
områdene. Men vi er i ei vårknipe, 
det vil ta enda tjue år før ny kultur-
skog er hogstmoden. Derfor bruker 
vi offentlige virkemidler med eks-
empelvis 30 kroner tilskudd til man-

uell hogst, 65% tilskudd til veg-
bygging og et eget tilskudd for 
tømmer kjørt fram på ekstra lang 
driftsveg, sa Aksel Håkonsen. 

Politisk vilje til å følge med 
Selv fylkestingsledelsen har uttalt 
frykt for manglende tilgang på 
virke til industrien. Det er av den 
grunn satt inn en ekstra innsats for 
å veilede skogeiere til bruk av skog-
plan og aktiv skogskjøtsel. Mange 
eiendommer er forholdsvis små i 
areal, men har også mye tømmer 
i en del tilfeller. Areal mellom 300 
og 500 dekar er typisk. 
 Prosjektleder Solbjørg Kjølstad 
trakk fram kurs i drift av sagbruk 
som et av flere tiltak for å holde 
aktivitet og skogmiljø oppe. Gards-
sagene er mange i deler av området, 
og nye eiere fører til ny interesse 
for å bruke dem. - Spesielt Namdalen 
og Bindalen har tradisjon for å ut-
nytte egne ressurser på garden, 
med å skaffe seg kunnskap og mask-
iner, mente hun. - Sitkagran i kyst-
kommunene har en variert popu-
laritet. Mange skogeiere synser 
uten å ha særlig godt grunnlag 
i kunnskap. 

NETTVERK: - Forsøk å få Bygningsvern-
sentrene som samarbeidspartnere, 
foreslo Per Reidar Næss til årsmøtet.

Fagtema fra årsmøtet

SPORBARHET: - En dokumentasjon med PEFC-
sertifikat og stempel på trelast kan gi gode 
muligheter for bygdesager, mente Thomas 
Husum til venstre. Også Dag Strass fra Helen 
& Hart pekte på kledningsprodukter fra 
bygdesagene som aktuell. 

OVE ØDEGÅRD AS
Nässjö – sagblad 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: ove.odegard@c2i.net

BygdeMart´n

Jajod tørrkløyve selges
1966 mod., 22 kw motor, 

hydraulikkaggregat, 
endeløsreim, uten brytere. 
Lager på spindel må skiftes, 

slark i vinkelgir.
Kr. 8000.- + mva el bud.

Olaf Dybvad
7517 Hell

Mobil: 911 45 773

Forum for norske bygdesager                                                                                       www.sag.no 98



Medlemsbedriften
Tradisjonsrik sag 

skaffer det spesielle

Vesetrud sag har vært i aktiv 
drift siden 1903. Det er vansk-
eligere å holde priser og 
produksjon oppe, men godt 
lokalt tømmer og rikelig 
lager av tørr boks til splitting 
i spesialdimensjoner gir noen 
muligheter, mener Ottar 
Ellingsen. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

- Med lager å hente fra har jeg 
kunnet skaffe de materialene folk 
ikke finner andre steder. Det har 
vært en styrke i den tida jeg har 
drevet. Å skjære inn til mindre 
dimensjon er enkelt, sier Ottar 
Ellingsen på Vesetrud sag.
 Saga er trolig en av de mest trad-
isjonsrike i bygdesagforeningens 
rekker. Bestefaren startet i sin tid 
opp saga for å skjære materialer til 
egne hus på gården. Det utviklet 
seg til en bedrift med større bet-
ydning enn jord og egen skog. 
 Skogsbilveien som går forbi sag-
tomta er en av de viktigste for at-
komst til Holleia, et større skogsom-
råde i kommunene Ringerike, Modum 
og Krødsherad i Buskerud fylke.

Marked i endring
Ottar Ellingsen har selv lang erfaring 
med drift av saga. Han kjenner til 

mye av historien og endringene, 
både teknisk og markedsmessig. 
Han ser ikke helt lyst på situasjonen 
som bygdesagene befinner seg i: 
 - For et par tiår siden var det 
ganske mye henvendelser etter 
vanlig trelast til nybygging av hus 
og hytter. 
 - Vi lå lenge på mellom 1500 og 

2000 kubikkmeter i årlig skurkvantum. 
Av dette var om lag 1000 m3 leieskur, 
også til eneboliger. Nå er bolig-
bygging helt borte fra leieskurand-
elen. Men i fjor var det såpass mye 
som 500 m3 i leieskur, mye som 
følge av Dagmars stormfellinger, 
sier Ottar Ellingsen.

Laft var greit
Overgangen fra standard trelast til 
mer lafteplank, var i sin tid en grei 
endring, mener Ottar Ellingsen. Nå 
erfarer han, som så mange andre, 
at laftetømmeret taper interesse. 
 - Interessen for lafting trur jeg 
vil synke enda mer. Stavbygg kan 
kanskje ta noe av det markedet, 
sier han. 
 - Den ensidige sammenlikningen 
på pris har heldigvis blitt mindre. 
Jeg merker at det nå er mer aks-
eptert enn før å betale for god 
kvalitet. Kledningsbord er et godt 
eksempel. Jeg ser at vi må skjære 
oss et lager av dette i vinter. Kled-
ning skjærer vi til 25 mm, med fire 
skurflater som får naturlig tørking. 
Det er en del arbeid med å legge 
opp dette riktig, dekke over og få 
det tørt. Brukerne kan da selv be-

SAMARBEID: John Vesetrud arbeider deltid på saga, og tar seg av høvling. I lageret 
på Vesetrud sag er utvalget stort. Både gran og furu skjæres i dimensjoner som en 
kan gå videre med for å skaffe det kundene ønsker. Mye har lengde mellom 5 og 
6,5 meter, men noen leveranser krever også helt opp til 8 meter. 

Medlemsbedriften

stemme hvilken side de vil ha ut, 
og unngå kuving feil vei. Slike bord 
finner de ikke på trelastutsalgene, 
forklarer Ottar Ellingsen. 
 Tilbygg følger også trenden med 
økt betalingsvilje. For noen år siden 
kunne folk velge en helt annen stil 
i kledningstype og dimensjoner 
på tilbyggene. Nå ønsker folk å 
gjennomføre samme stil på tilbygg 
som på hovedhus. 

Lager i særklasse
Lageret til Ottar Ellingsen er verdt 
et skue for alle treinteresserte. I for-
hold til mange vanlige løsninger 
på bygdesagene, med tre vegger 
og åpen langside for å hente ut 
pakker med truck eller traktor, har 
han helt andre løsninger. Fronten 
av lageret er endeveggen, som kan-
skje ikke ser så imponerende ut, 
før du går inn. Da oppdager du 
at lageret er 50 meter langt, har 
stålbjelke i hele takets lengde og 
stor traverskran for å hente ut 
pakker langt innefra.  
 - Det er mye gjennomskjært og 
kantet plank her, i for eksempel 
6x10 tommer, og boks. Boks fra 
4x4, 5x6 og opp til 12x12 tommer, 
som er det største jeg har hatt, er 
vanlig vare. Disse dimensjonene 
gjør det mulig å splitte til mindre 
dimensjoner etter behov. Jeg regner 
omtrent et års lagring som gjennom-
snitt på det jeg selger, fra tømmeret 
er kjøpt og til salg, sier Ottar. 

Båtbord fra innlandsskog
En av kundene Vesetrud sag har 
hatt glede av er en entusiastisk båt-
eier som bygde seg ei helt ny Colin 
Archer-skøyte. 
 - Gjennom han har jeg fått flere 
henvendelser på materialer til tre-
båter, stort sett fra båteiere i Oslo 
og på Hurumlandet. Det er sjelden 
store kvanta de er ute etter, men 
de vet hva de vil ha, og er vant til 
å betale for det. Og heldigvis er 
båteierne i stand til å planlegge, 
slik at de ofte bestiller materialer 
i god tid. Mange tar kontakt på 
nyåret for å bestille materialer til 
vårpuss og utskiftinger. Vanlige 
huseiere derimot, har sluttet med 
å planlegge vedlikeholdet, sier 
Ottar Ellingsen. 

 I markedsføring legger han ellers 
vekt på Gule Sider, og han har egen 
hjemmeside. Temamesser har han 
aldri deltatt på, men trevirke fra 
saga ble brukt i ei spesialdesignet 
lafteseng og vist på siste Hyttemesse 
til stor interesse. - Tømmeret kom 
fra Holleia og var skjært hos meg, 
sier Ottar Ellingsen med et smil. 
 Etter hans erfaring er det mange 
på trelastutsalgene i distriktet som 
kjenner til den tradisjonsrike saga, 
og oppgir navn og telefonnummer 
for å hjelpe kunder.
 - De kan ha brukt mye tid på 
å ringe rundt, og blir stumme i tele-
fonen når jeg uten videre svarer, 
«Ja det har vi», smiler han. 

Endring i skogandelslaget
En endring til det bedre er kontakten 
og viljen til å levere tømmer fra 
skogandelslaget. For noen år siden 
var det liten vilje til å levere til små 
kjøpere, og spesielt vanskelig å få 
kjøpt spesialdimensjoner. 
 - Nå er dette meget bra. Skog-
brukslederen i Viken Skog følger 
opp når jeg ringer, og skaffer for 
eksempel furutømmer med aktu-
elle lengder. Overgrovt tømmer 
kjøper jeg også, både av gran og 
furu. Med kontakt og litt plan-
legging blir det kort transport på 
disse partiene, sier Ottar Ellingsen. 

 Ved Sagbladets besøk hadde 
han klar en leveranse der det grove 
grantømmeret, ofte med ca 50 cm 
toppmål eller mer, kommer ut med 
svært stor skurandel. Via en avtale 
sammen med et annet mindre sag-
bruk, leverer de 3x3 toms boks til 
som går til underlag og paller for 
betongelementer. Bort sett fra noe 
stor hun fra rotenden blir det meste 
brukt. 

Arbeidsdeling høvel og sag
Til tross for å skjære et nokså stort 
tømmerkvantum, har Vesetrud sag 
ikke høvel i dag. Det har derimot 
naboen, som Ottar Ellingsen sam-
arbeider med.
 - Jeg vurderte å sette i stand en 
gammel høvel, men innså at høvling 
også er en spesialitet. Sjøl mener 
jeg å kunne en del om saging!, sier 
Ottar Ellingsen. 
 Da nabo John Vesetrud ville 
endre litt på egen arbeidssituasjon 
og kjøpte seg høvel, fant de et 
samarbeid som passer. Låven hans 
er nå innredet for høvling, og det 
er bare noen hundre meter for å 
hente materialer på saga. John 
Vesetrud driver 3tek Høvleri, og del-
tok på høvelkurs i bygdesagforen-
ingen sist høst. 
- Kurset var i Trøndelag, men jeg 
syns det var greit å reise litt. 

STABILT: Gjennomskur og splitting av stort tømmer gir boks i for eksempel 5x6 
tommer, som er godt egnet til videre splitting. 

TILPASSET: Sirkelsaga stammer fra et svensk sagbruk, og har stokkvogn med et 
påbygg for langt virke. Strengt tatt er saga automatisert så en kan skjære aleine, 
men fungerer best med minst to mann.
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Dagens høvler er mye enklere å 
sette seg inn i enn mange av de 
eldre, mener han. 
 Men høvelmesteren har også 
bidratt til markedsføring. En instruktiv 
video om Vesetrud sag, og hvordan 
en går fram for å lage nye profilerte 
paneler ligger ute på Youtube, noe 
Sagbladet før har omtalt. - Den er 
faktisk lagd med denne, sier John, 
og fisker en smartetelefon opp av 
lomma. 

Ikke pakkepriser på justert!
- Vanlig justert skurlast ønsker jeg 
ikke å gi pakkepriser på. Der er det 
beinhard konkurranse og til dels 
internasjonale priser som gjelder. 
Det mer spesielle, alt som krever 
større dimensjoner som utgangs-
punkt, splitting og høvling er vår 
spesialitet. Noen standarddimen-
sjoner, både justert og med skur-
flater, har vi likevel på lager, fordi 
det ofte passer kunden å supplere 
litt når de er innom. Det er egentlig 
et reint servicetilbud. Prisen har 
mer eller mindre stått stille på for 
eksempel 2x4 tommer i mange år, 
sier Ottar Ellingsen. 

Romslig tomt og gode lokaler
Både sagtomt og saghus har god 
plass. Det er lyse, trivelige lokaler 

å arbeide i, med tregolv å gå på. 
Saga med stokkvogn ble fornyet 
og kjøpt brukt i Sverige 1990. Ottar 
Ellingsen var tidlig ute med å tenke 
automatikk og forenkling:
 - For eksempel er tømmerinn-
taket automatisert. Inntaket tar 
inn tømmer helt til ei fotocelle sier 
stopp, og starter på nytt når 4-5 

stokker er skjært. På sagplassen har 
jeg skjerm så jeg ser tømmervelta 
ute, forklarer han. 
 Stokkvogna er forlenget for 
å støtte opp lafteplank og annet 
som skjæres i lengde over standard, 
på det meste opp til 8 meter. Den 
påbygde delen har en ekstra stopper 
som kan styres mot blokka for å 
støtte den mot sagbladet. Den betyr 
mye for å gi presis skur helt ut mot 
enden, siden stokkvogna ikke har 
klemvalse til å styre mot bladet. 

Sparte mye på Skogbrand-avtale
Skrapeelevator for flis, og ikke flis-
vifte, bidrar til stabil temperatur 
over frysepunktet inne i saghuset 
vinterstid. 
 Saga har vært gjenstand for 
besøk fra Arbeidstilsynet, uten at 
vesentlige avvik har blitt funnet. 
Representanten fra tilsynet var 
overrasket over gode rutiner i be-
driften.  
 Vesetrud sag var den første av 
alle bygdesageiere som byttet for-
sikring til avtalen med Skogbrand. 
 - Innsparingen var 40 prosent, 
sier Ottar Ellingsen, som ønsker 
velkommen til besøk på Vesetrud 
for Bygdesagforeningens med-
lemmer. 

Annonser www.sag.no

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

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

GODT VIRKE: Et furuparti kappet på 6 meter, ligger klar på tømmer-inntaket. De 
lengste stokkene, opp mot 8 meter, må sorteres ut og kjøres for seg. 

NYTENKENDE: Fotoceller og oversikt til tømmerinntaket på skjerm inne er noe av 
det Ottar Ellingsen har tatt i bruk for å forenkle sagbruket. Saga har rykte på seg 
for å kunne skaffe mye spesielt, noe byggevareutsalg i distriktet også vet å vise til 
overfor kunder.

ALLE PRISER 
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NYHET
Logosol Kantverk C210

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

PRIS 41.700,-

max kantingsbredde: 210 mm
max. emnetykkelse: 30 mm
matingshastighet: 10 m/min
vekt med stativ 240 kg

Et prisgunstig 
kantverk står øverst på 

ønskelisten til mange sagbrukseiere. 
NÅ FINNES DET! Med kantverk øker du din 
kapasitet vesentlig om du har en båndsag 

eller en sirkelsag. Still inn ønsket bredde og 
SEND IGJENNOM VIRKET!
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at impregnert trelast som oftest har 
lavere treteknisk kvalitet med mer 
sprekker, kvist, større årringer og 
kortere levetid. 
 - Er det vanlig at du som arkitekt 
gjør slike vurderinger? 
 - Det er det, men ikke alltid. 
Vanligvis er dette noe byggmester 
tar opp med byggherre og avgjør. 
Ofte er estetiske grunner viktigst 
for å velge kjerneved, ikke de tek-
niske. Slikt treverk modnes fint, uten 
å ødelegges. Også gran med riktig 
kvalitet, eller osp kan gi fine resul-
tater, sier han. 
 En framskyndt gråning med 
å tilføre jernvitrol, er en løsning 
han anbefaler i en del tilfeller. 

Samarbeid teller
Et av prosjektene som har vært inn-
om Nils Friis sitt tegnebord er ei 
hytte ved Vatnedalsstøylen ved 
Gaustablikk i Tinn i Telemark. Der 
har en av bygdesagforeningens 
medlemmer, Olav Kvålsgard (med-
lemsbedrift i Sagbladet nr 5 2012) 
levert det meste av trelast. 
 - Hytta fikk svært god kvalitet 
på trelast, og det skyldes i stor grad 
et samarbeid med en svært inter-
essert leder av tømrerfirmaet, som 
hadde kontakt til sagbruket. For 
meg som arkitekt var oppdraget 
først og fremst en utfordring i å 
tilpasse bygningen til ei bratt tomt. 

Må tenke tidsbruk 
- Hva med vurderinger av styrke 
kontra utseende på trevirke til denne 
hytta? 
 - Det krevde ikke spesielle løs-
ninger. I hytter og bolighus med 
vanlige størrelser og rom er ikke 
spennene så store at styrkeegen-
skapene blir noen begrensning. 
 Hytta på Vatnedalsstøylen ble 
produsert som et elementbygg. 
Stavrammer og staver ble laget 
ferdig, og montert på ferdig mur. 
Stavkonstruksjonen er bærende, 
men med dagens isolasjonskrav blir 
det noe dyrere, siden det nærmest 
bygges en fullverdig vegg på innsida. 
Men å bruke elementer kan være 
tidsbesparende, så det blir et regne-
stykke. Tidsbruk er et poeng vi ark-
itekter møter mer og mer. Å spare 

tid, ikke minst på tomt har mye for 
seg, sier Nils Friis. 

Markedsføring
I oppdragene har han noen ganger 
etterspurt uvanlige dimensjoner til 
bærende deler av bygningene, og 
har fått tak i dette på bygdesager. 
 - Hvordan skal bygdesager gjøre 
produktene mer kjent for arkitekter? 
 - Tja, det er et vanskelig spørsmål. 

Sjøl har jeg hatt fordelen av å drive 
i distriktet og har kjent til aktuelle 
steder å henvende meg. Generelt 
er arkitekter dårlig kjent med hva 
bygdesager kan tilby, i hvert fall 
i byene. Men enkelte mindre sagbruk 
har også greid å markedsføre seg 
bra, minner han om. 

- Kledning og panel av god 
kvalitet og ekstra tykkelse 
bør være noe å satse på for 
bygdesager som vil ha kunder 
i hyttemarkedet, sier arkitekt 
Nils Friis. I flere av sine opp-
drag har han tegnet bygn-
inger med materialer fra 
mindre, lokale sagbruk. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Interessen for laftehytter er tydelig 
redusert, slik Nils Friis og hans an-
satte erfarer det. Oppdragene med 
å tegne hytter for fjelltraktene er 
det fortsatt noen av, men folk vil 
ha mer moderne løsninger, lys og 
utsikt. 
 - For bygdesager som vil levere 
til hyttemarkedet bør flere typer 
panel og kledning med skikkelig 
kvalitet være aktuelt. Jeg tegner 
ofte med panel og kledning med 
ulike bredder for å gi mer liv til 
veggen. Gran med god kvalitet bør 
ha like store muligheter som furu, 
mener Nils Friis. 
 Kledning med ekstra tykkelse 
kan etter hans ønske ofte være 28 

eller 32 mm tykk. Bredden kan gå 
helt opp i 25 cm på enkelte bord 
som skal framheve hushjørnene. 

Hytter og verneverdige trebyg-
ninger 
Som nyutdannet arkitekt i 1978 
opprettet Nils Friis arkitektkontor 
på Rødberg i Nore og Uvdal. Her 
fikk han gjennom årene en rekke 
oppdrag med å tegne hytter, både 
i hjemkommunen, i Geilo-området 
og i Hallingdal. På 1990-tallet kom 
han også med i Middelalderprosjektet 
og seinere Stavkirkeprogrammet, 
der en blant annet så på behov for 
å skifte ut bygningsdeler på stav-
kirkene i Nore, Uvdal og Rollag. 
 - Jeg har drevet mest med tre-
arkitektur. Betong og andre mater-
ialer er for så vidt greit, men i bygn-
ingene jeg har tegnet har de ikke 
kommet stort lenger enn til grunn-
muren. Et utgangspunkt for mitt 
firma har vært oppdrag for å rest-
aurere eller bygge om eldre hus, 
som Kongsberg og Numedal har 
mange av, sier han.
 Han arbeidet med et stort antall 
verneverdige bygninger gjennom 

årene, blant annet for museer, pri-
vate og Riksantikvaren. 

Spisskunnskap på trevirke
- I stavkirkeprogrammet brukte vi 
mye tid i skogen for å finne aktuelle 
trær med riktig virke. Steinar Moldal 
og Hans Marumsrud var viktige 
rådgivere i dette. Å begynne mat-
erialvalgene til skogs er en helt unik 
vei å gå for å konstruere en bygning. 
De eldste trebygningene er i stor 
grad bevart fordi forfedrene våre 
valgte ut trær på rot.  
 Jeg har sett det som viktig å 
legge kunnskapen jeg fikk om kvali-
tet på trevirke gjennom disse pro-
sjektene til grunn for nye bygnings-
oppdrag. På hytter i fjellstrøk og i 
tørt innlandsklima mener jeg det er 
den beste løsningen hvis kledning 
og andre bygningsdeler har så god 
kvalitet at den kan stå ubehandlet, 
sier Nils Friis.

Kjerneved er verdt prisen
- Jeg har regnet noe på hva kledning 
i furu kjerneved koster kontra im-
pregnert trelast. Kjerneved er ikke 
dyrere, om tar med i vurderingen 

Sagbladet Moderne stil på ønskelista Sagbladet

STAVKONSTRUKSJON: - Uttrykket «stav-
laft» blir feilaktig brukt en del i blant 
annet markedsføring. Det er enten 
snakk om en stavkonstruksjon eller en 
laftekonstruksjon, påpeker arkitekt 
Nils Friis. 

FLATER: Med noe oppdeling av glassflatene er reguleringsplanene sjelden noe 
hinder for å tegne hytter med store vinduer, erfarer arkitektfirmaet. I dette 
oppdraget lå mye av utfordringen i å få bygningen til å passe ei bratt tomt.

I BYMILJØ: Etter å ha drevet firmaet på Rødberg i Nore og Uvdal mange år, 
opprettet arkitekt Nils Friis nylig kontor i Kongsberg. Byen har en stor del gamle 
trebygninger, men også mye nybygging av eneboliger. 
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Sagbladet Saginteresse ble bedrift

Serra Maschinenbau GmbH 
har både mindre sagbruk som 
viktige kunder ved siden av 
anlegg for industrielle sagbruk. 
Fabrikkbesøket under Bygde-
sagforeningens fagtur viste 
en bedrift startet og drevet 
av en gardskogeier med inter-
esse for å sage eget tømmer.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Å utnytte tømmer fra egen skog 
var hovedmålet for grunnleggeren 
av Serra-fabrikken. Som bonde i et 
distrikt der landbruk og dyrehold 
var det dominerende, så han seg 
om etter mulige inntekter ved 
siden av.  
 - Min far kjøpte ei canadisk sag, 
og var overbevist om fordelen ved 
mobile sager som kan fraktes fram 
til tømmeret. Men han så en del 
svakheter ved de canadiske løsn-
ingene for å skjære tømmeret vi 
har her. Det betyr ofte store stokker, 
gjerne av eik. Da bestemte han seg 
for å bli produsent av sager selv, 
forteller dagens Serra-sjef, Johann 
Fritz. 
 Slik han ser det, er det kulturelle 
likheter mellom tyske bønder og 
produsenter og norske skogeiere 
og bønder. Ønsket er å gjøre gode 
valg i investeringer og utnytte eien-

dommen så den også kommer neste 
generasjon til gode. 
 I tillegg til småskala foredling 
har Serra også kunder blant indu-
strielle sagbruk. 

Eksportrettet bedrift
I dag eksporterter bedriften til de 
fleste verdensdeler. Bandsagene 
er aktuelle der eksotiske treslag 
skal foredles, med Afrika og Sør-
Amerika som to aktuelle verdens-
deler. 
 Serra har sin egen ferdigstilling 
av bandsagblad. Med svenske 
Sandvik som underleverandør gjør 
fabrikken selv påsveising av stellitt, 

vigging og andre detaljer for å til-
passe bladene mest mulig til sag-
modell og kunders skurbehov. 
 - Også i andre deler av produk-
sjonen har vi stor nytte av under-
leverandører. I vårt distrikt finnes 
en rekke tekniske bedrifter som 
lager deler til bilprodusenter som 
Audi og VW. De har mye spesial-
utstyr som kan framstille deler til 
våre sager, og utnytter maskinene 
bedre enn vi kunne greid selv, mener 
Johann Fritz. Etter oppstart på 
slutten av 1990-tallet har bedriften 
i dag ca 35 ansatte. 

Konjunkturnedgang øker salget
Reisefølget fra Norsk Bygdesagfor-
eningen fikk en grundig omvisning 
i fabrikkens produksjons lokaler, 
og demonstrasjon av sager. De to 
modellene Alpina og Montana er 
de mest solgte og aktuelle for norske 
forhold, mente importøren Serra 
Norge. 
 Serrafabrikkens leder var på sin 
side klar på noen effekter av den 
internasjonale krisen i sagbruks-
industrien: - Vi har erfart det før, 
og også nå, at salget av våre sag-
modeller øker når de industrielle 
sagbrukene sliter og tømmerpriser 
går ned. Det motiverer skogeiere 
til egen foredling av tømmer, sa han. 
Som et eksempel på dette stod ei 
mobil sag rigget klart for frakt til 
Norge på tilhengerfestet til Arild 
Øygarden, som er importør av 
Serra-ustyr til Norge og Sverige. 

EGENKONTROLLEN: Reidar Otto Ullevålseter og Asbjørn Roheim sjekker hva slags 
stokkdimensjoner saga klarer.

SOLID: Materampen dimensjonert for afrikansk tømmer var solid bygd. 

Kreativt med gamle materialer
Et av sagbrukene som ble besøkt 
like ved Serrafabrikken var ganske 
typisk for småskala treforedling i 
regionen. Helt inntil et bolighus 
var en av Serras bandsager rigget 
opp i et enkelt uisolert hus med 
åpen langside. Fra vei og en liten 
plass for tømmer var det skinne-
gang for vogner med tømmer og 
materialpakker. Opplasting av 
tømmer og pakker skjedde enkelt 
med en mindre industritruck, på 
et fast dekke med belegningsstein. 
 Vanlig standard trelast stod 
tydeligvis på dagsorden under 
Bygdesagforeningens besøk. Et 
ferdig bygg viste mer kreativ bruk 
av sagutstyret. Her var gamle byg-
ningsmaterialer brukt på nytt til 
to ferdige bygg i bindingsverk. 
De var bygd for utleie i München, 
som et alternativ for partytelt. 
Med lengde og bredde tilpasset 

frakt på vanlig lastebil og krok 
i taket, var det lagt opp til å heise 
bygningen rett inn i hagen til 
sommerlige fester med ønske om 
tak over hodet og gammel bygge-
skikk. 

Sagbladet

GJENBRUK: Splittet mønebjelke og 
midtstolper gjør det mulig å sette 
sammen bygget etter behov.

BEINKALDT?: Detalj fra sag, der varm 
olje blir utnyttet til å temperere rista 
du står på under saging.
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Bransjenytt

Södra øker prisen 
Etter at hele den svenske sagbruks-
industrien har redusert sagtømmer-
prisene over lang tid, tar Södra et 
grep andre veien med sine priser. 
Et påslag på 40 svenske kroner ble 
gjort gjeldende 11. februar. Dermed 
er prisen på sagtømmer av gran 
tilbake til samme nivåer som 
vinteren 2011/2012.
 - Det finns visse lysninger for 
sagbrukene som vi nå tror vi kan 
høste resultater av. Det betyr at vi 
kan produsere større volum på våre 
sagbruk, og da trenger vi mer rå-
vareforsyning, sier ledelsen i Södra 
til nettstedet atl.nu/skog.
 - Vi har gode lagersituasjoner 
nå og ut denne våren. Men vi ser 
samtidig at vi må være langsiktige 
og bidra til å holde aktiviteten i 
skogen oppe. Prisene som er referert 
ligger på ca 460 svenske kroner for 
det korteste tømmeret ned til 310 
cm, og 510 kroner for lengder 
mellom 490 og 550 cm. 

Skjerper kunnskap 
om energi
- Rehabilitering og oppgradering 
av eksisterende boliger er et enormt 
marked der boligeiere vil trenge 
mer kunnskap om energitiltak i 
årene som kommer, sier utviklings-
sjef Line Mobråthen Rygh i Bygg-
makker.
 Over 70 ansatte i har i vinter 
deltatt med på et nytt kurs arrangert 
i samarbeid med BoligEnøk. Det 
skal sette dem i stand til å gi kunder 
råd om hvordan de best kan ta 
energihensyn når de pusser opp, 

eller bygger ut. Med blant annet 
krav om passivhus fra 2015, mini-
mumskrav til bygningskomponenter 
og sannsynligvis nye støtteordninger 
fra Enova, vil evnen til å gi gode 
råd være et betydelig konkurranse-
fortrinn, sies det i en pressemelding 
fra Byggmakker som er gjengitt i 
Byggmesterens nyhetsbrev. 

Flytende boliger 
i Horten? 
- For noen år tilbake var det en lokal 
snekker som kom med ideen. Den 
har ligget brakk en stund. Da vi 
startet med en ny bydelsplan var 
det en båtbygger som kom opp igjen 
med ideen, sier Hilde Hanson, sivil-
arkitekt i Horten kommune og pro-
sjektleder for Indre havn.
 Kommunen planlegger for eta-
blering av inntil 30 flytende boliger, 
som skal inngå i en ny bydel med 
mellom 500 og 800 boliger, nærings-
arealer, kontorer, barnehage og 
småbåthavn. 
 - Vi har funnet ut at våre nabo-
land Sverige og Finland er i gang 
med lignende prosjekter. Det er også 
lignende prosjekter på gang i Norge, 
men da med private aktører, slik at 
Horten blir først ut dersom politik-
erne vil godkjenne dette, sier 
Hanson. 
 Men planene får blandet mot-
takelse, melder NRK Østafjells.

Småbedrifter rammes
Halvparten av dødsulykkene i arb-
eidslivet de siste årene har skjedd 
i virksomheter med under 10 ansatte. 

 - Dette er gjerne bedrifter uten 
mye tid eller økonomi til arbeids-
miljøarbeid. Å ha god oversikt over 
hva som kan være en risiko er viktig 
for å forebygge sykdom og skader, 
sier direktør Ingrid Finboe Svendsen 
i Arbeidstilsynet. 1. januar 2013 
trådte nye arbeidsmiljøforskrifter 
i kraft. 6 nye forskrifter erstattet 47.  
 - Vi har stor tro på at de nye 
forskriftene vil gjøre det enklere 
å få oversikt over regelverket, sier 
direktøren i Arbeidstilsynet. At det 
ofte er mindre systematisk HMS-
arbeid og manglende dokument-
asjon i små virksomheter, betyr ikke 
at arbeidsmiljøet uten videre er 
dårlig. Med kort vei til ledelse, og 
når alle ansatte møtes daglig, løses 
ofte problemer fortløpende. 
 Velfungerende små virksomheter 
gir ofte tilbakemelding under tilsyn 
om at dokumentasjonskravene i 
HMS-lovgivningen oppleves som 
ressurskrevende og urimelige. Arb-
eidstilsynet melder blant annet om 
dette i sine nyhetsbrev, og inviterer 
til en rekke gratis kurs i løpet av 
februar og mars. Se mer på www.
arbeidstilsynet.no.

VI KAN VERKTØY OG SERVICE!

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

Vi har fokus på fremtiden og står 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.

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

«SAMMEN 
ER VI

SKARPEST»

25
år

1987 –2012

BygdeMart´n

Sirkelsag Kamek 1200 
1996 modell

Selges for kr. 115.000,-

Andreas Lomsdal
Mobil: 957 87 408

E-post: a-lomsd@bbnett.no

Annonser www.sag.no
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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.

Kvarnstrands&Stridsbergs:Layout 1  06-09-11  14:02  Side 1

Kutterspon 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

- En stokklengde 
foran

Kjøsnes Maskin SAGTEKNIKK
Arn Olav Kjøsnes Ing. Carl H. Svendsen
7580 Selbu Reistad-Senteret
Tlf.: 915 97 357 3425 REISTAD
Fax: 73 81 60 49 Tlf.: 952 37 460
  Fax: 32 84 23 31

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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SER LYSET: Selvlysende spray på tømmeret er synlig gjennom 
snøen. Kanskje et knep også for tømmerlageret på sagtomta?

Tre trinn for traktor 
I brev til statsrådene Marit Arnstad 
og Trygve Slagsvold Vedum ber fag-
bladet Bedre Gardsdrift om skjerpa 
krav for å få traktorlappen, men 
samstundes opning for å køyre 
50 km/t med klasse T. Bladet står 
bak forslaget saman med Norges 
Bondelag og Traktor- og Landbruks-
maskinimportørenes Forening. 
 - Eit av krava er at reglane for 
traktorlappen blir endra. Vi ber om 
at dei to første åra med klasse T 
blir som i dag, med fartsgrense 40 
km/h og største tillatte totalvekt 
for traktor og hengar er 25 tonn. 
 Etter to år, eller frå fylte 21 år, 
blir i dag vektgrensa oppheva som 
i dag, mens fartsgrensa blir endra. 
Vi ber om at fartsgrensa frå dette 
tidspunktet blir heva frå 40 til 50 
km/h. For å kunne køyre traktor 
med høgare hastigheit, ber vi om 
at du kan ta eit tilleggskurs, skriv 
journalist Jogeir M. Agjeld på nett-
staden http://gardsdrift.no.

Vedsuksess i dansk 
språkdrakt 
Forfatteren Lars Myttings bestselger 
fra 2011 om ved, gis nå ut i dansk 
oversettelse. Den danske utgaven 
har tittelen ’Brænde’, og er en til-
passet versjon med innledning 
skrevet av Søren Ryge Petersen. 
 Forholdet til vedfyring står sterk 
også i Danmark. Hver fjerde bolig 
i Danmark har en ved og det er 
omkring 750.000 flittige danske 
ved ovnsbrukere. Faktaboken om å 
sage, hente, kløyve, stable og tørke 
egen ved kommer også inn på miljø-
aspekter, redskaper og ovner. Og 
ikke minst gleden over egen ved, 
de estetiske sidene og bokas mange 
møter med mennesker som har et 
spesielt forhold til ved, trekkes fram 
av www.trae.dk.

I dansk stil
Alle besøkende på danske Træ Er 
Miljøs hjemmeside inviteres å bli 

med i en undersøkelse om oppfat-
ninger av tre og treprodukter.  
Undersøkelsen består av en rekke 
spørsmål om de besøkendes viten 
og holdning til tre. Som takk for 
din besvarelse blir du samtidig med 
i loddtrekningen om 6x3 flasker 
god vin, skriver www.trae.dk. Skje-
maet er bygd opp så svarmulig-
hetene er valgfrie, og du bestemmer 
selv, hvor utfyllende dine svar skal 
være. 
 Undersøkelsen gjennomføres 
i samarbeid med Træets Arbejds-
givere som ledd i en større kamp-
anjeinnsats for å blant annet se 
hva tre betyr og hvordan tre kan 
profileres bedre i befolkningen, 
heter det på nettstedet. 

Nedsnødd? 
Å se nedsnødd tømmer er lettere 
i mørket om natta i lyset fra lass-
bæreren, enn på dagtid, mener en 
av deltakerne som deltok med inn-
legg på Skogens hjemmeside om 
tips for å finne igjen tømmer. Når 
hogstmaskinen legger seg på et 
forsprang på 600 kubikkmeter for 
en eventuell driftsstans, blir ned-
snødd tømmer et problem for mange 
som kjører lassbærer. 
 Å legge tømmeret ekstra opp 
i haug, eller plassere noen stokker 
på tvers er nok vanlige tiltak. At 
selvlysende, orange fargespray fak-
tisk lyser gjennom snøen, er det 
trolig færre som har tenkt på også 
dette knepet kommer best til sin 
rett om natta, skriver Skogen. 
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