
Organisasjons-
nytt
s 4

Klimamelding
s 5

Tørkeseminar i
Oslo
s 6-7

Medlemsbedriften
s 8-10

CE Merking
s 11

Sag og høvle-
dager
s 12-13

Energiflis AS
s 16-17

Kreativ ungdom
s 18

Ministerbesøk
s 19

Medlemsblad for 
Norsk Bygdesagforening.

Årgang 20, Nr. 3 
20. juni 2008

ISSN-nr.: 0804-4066  

SagbladetSagbladet

Ministerbesøk 
i Rogaland.

F o r u m  f o r  N o r s k e  B y g d e s a g e r

www.sag.no



Norsk Bygdesagforening ble
stiftet i 1987. Foreningen har
pr. 15.04.2008 315 medlemmer
og 102 bladabonnenter. Ordi-
nært medlemsskap: kr 1750 pr.
år. Men for første året er det
halv kontigent, dvs. kr 875.

SEKRETARIAT
Inger-Marie Svingeset,
daglig leder
6763 Hornindal
Tlf. 57 87 66 60 
Fax 57 87 66 62    
norbygd@online.no
www.sag.no

STYRET
Johan Skammelsrud,
formann
1892 Degernes, 
tlf. 69 22 77 36
skammels@online.no

Jostein Ljones, 
5620 Tørvikbygd,
tlf. 90515901
jostein.ljones@tine.no

Geir Håvard Ingdal,
7316 Lensvik.
tlf. 957 46 101

Harald Mo Birkenes,
4760 Birkeland, 
tlf. 37 27 68 64    

Arnold Øverås,
Øveråsvn.,  
9360 Bardu
tlf: 77 18 45 59
bardutre@online.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 Ljostad, Snertingdal
tlf. 61 18 14 15

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

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

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

Agder
Harald Mo Birkenes
Birkeland, mob. 481 58 950

Rogaland
Svein Kjetil Rønnevik,
4100 Jørpeland, mob. 971 74 278

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

Sogn og Fjordane
Alf Steinhovden,
Eikefjorden, tlf. 57 74 81 86

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

Sør-Trøndelag
Geir Håvar Ingdal,
Lensvik, tlf. 72 49 18 32

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

Nordland
Per Kristian Helgesen,
Røkland, tlf. 75 69 39 87

Troms
Arild K. Hansen, 
Harstad, tlf. 77 06 08 60

Sagbladet er et medlemsblad 
for Norsk Bygdesagforening 
og utkommer med 6 nummer 
i året. Bladabonnement er kr
500 pr. år. Ved flere abonne-
ment til samme adressat betales
kr 250 pr. år for første tilleggs-
abonnement, og kr 125 pr. år 
for alle ytterligere abonnement.
Opplag 600. Redaksjonen
avsluttet: 20. juni 2008.

Ansvarlig redaktør:
Inger-Marie Svingeset 
6763 Hornindal
Tlf.: 57 87 66 60
e-post: norbygd@online.no

Lay-out: Forglemmegei,
Parkveien 11, 2500 Tynset
Tlf.: 62 48 10 02
www.forglem-meg-ei.no

Trykk: Tusenben Media,
Parkveien 11, 2500 Tynset
Tlf.: 62 48 10 02
e-post: media@tusenben.no

Redaksjonen:
Jostein Ljones
Harald Mo Birkenes
Geir Håvard Ingdal
Johan Skammelsrud
Arnold Øverås

Utgivelse 2008
NR.: Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1. 25. feb. 10. mars
Nr. 2. 14. april 24. april
Nr. 3. 20. mai 04. juni
Nr. 4. 05. sep. 16. sep.
Nr. 5. 28. okt. 06. nov.
Nr. 6 01. des. 16. des.

Annonsepriser:
1/1 bakside   2750,-
1/1 side: 2530,-
1/2 side: 1650,-
1/4 side: 1100,-
1/8 side: 770,-
Prisene er eks mva.

Rabatter: Ved minimum 3
innrykk: 10%. Ved minimum 6
innrykk: 20%

Forsidebilde: Ministerbesøk i
Rogaland. Svein Kjetil Rønnevik
gir Terje Riis Johansen ei praktisk
innføring på saga.

Norsk Bygdesagforening

F o r u m  f o r  n o r s k e  b y g d e s a g e r2

Sagbladet



Sommaren står for døra etter nok
ein hektisk vår. Kanskje på tide å
evaluere litt over kva som gjekk
veldig bra denne våren og kva som
kunne gjort resultatet endå betre.
Kvalitet på våre produkt er viktig
og pris er avgjerande for vårt øko-
nomiske resultat og vår framtid!

Pris er viktig å diskutere og vi har
mange spørsmål her til kontoret
på nettopp dette. Vi har valt å ikkje
lage ei vegledande prisliste på
grunn av at marknaden er så ulik 
i dei forskjellige landsdelane. Lista
ville bli til hjelp for mange, men
den ville og øydelegge prisnivået
i nokon delar av landet og. Mange
føler seg utrygge på prissetting
og vel i dei fleste høve å selje for

billig. Vi vil oppmode medlemmane
våre om å skaffe seg kunnskap
om prissetting, nettopp for å gje
bedrifta si betre lønnsemd. Vi vil
prøve å setje fokus på dette gjenn-
om bladet framover hausten. 

Kjøp av råstoff er ein viktig del av
dykkar kvardag, og prisen på rå-
stoffet er ein særleg viktig del av
ditt økonomiske resultat. Signal
frå medlemmane syner at nokon
av bygdesagene truleg har blitt
handsama urettferdig i høve dei
større bruka. Det vil seie at det har
blitt lagt på gebyr for mindre
tømmerkjøp, sjølv om dei kjøper
heile trailerlass. Etter det vi har
fått opplyst dreier det seg om meir-
pris pr. kubikk på 80-100 kr. Dette

på vanleg sagtømmer (ikkje
spesialdimensjonar). Foreininga 
vil sjølvsagt arbeide for at dette
ikkje skal skje og det er bedt om
møter med skogeigarforeininga
om saka. Vi vil oppmode dei som
meinar dei har blitt urettvist be-
handla om å ta kontakt med fylkes-
kontakten eller sentralforeininga
om saka, slik at vi får ta grep i
slike ”diskrimineringssaker”. Det
er viktig at vi står samla og viser
at vi ikkje godtek å bli harselert
med. 

Ha ein god sommar.  

Inger-Marie 

Frå redaktørkrakken

Kjære lesere!
Nå er alle de gode fridagene i mai
over, vi gikk dessverre glipp av to
dager i år. Her på Østlandet er
det godt og varmt, men på selv-
este 17. mai regnet og snødde det,
noe som var en ulempe for barna
i 17.mai toget. Det smakte heller
ikke så godt med is som det pleier
å gjøre, når været viser seg fra sin
beste side.

I forrige brev nevnte jeg noe om
jordbruksforhandlingene. I den
forbindelse har prosessen kommet
så langt at det har blitt urav-
stemming. Det er noen som er helt
klart for og noen som er i mot
forhandlingsresultatet. Jeg venter
i spenning! Lykke til alle sammen!
I fjor gikk prisene på tømmeret
en del opp. Vi kan ikke se mye
av den oppgangen nå, så får vi
likevel håpe at vi fortsatt kan få
bonden til å hugge tømmeret sitt.

Det ser ut til at vår ide` om å lage
en foreningstur til vårt “naboland”
Canada, går i orden. Jeg synes at
det er fint at så mange viser inter-
esse, Leif har vært der mange
ganger, og jeg tror han kommer
til å være en god reiseleder. Det
kan bli spennende for de som ikke

drar og kunne lese reportasjer i
Sagbladet fremover. God tur til
dere som reiser!

Det er lenge siden vi har hatt stand
på messeområdet i Seljord, vi får
håpe at vi alle kan ha glede av
dette når vi nå prøver på nytt. Vi
har byttet ut forskjellige detaljer 
i presentasjonen av foreningen,
og vi håper at det kan være av
interesse for andre enn bare våre
egne medlemmer. Det kan bli
hyggelig å få stifte nærmere be-
kjentskap med medlemmene som
vi deler stand med.

Det var hyggelig for Norsk Bygde-
sagforening å få muligheten til å
ha et innspill i magasinet TRE-
industrien. Inger Marie skrev et
fint innlegg, som dessverre ble
noe forkortet. Håper de som leste
det fikk en større forståelse av
hvem vi er og hva vi står for. En
slik mulighet som vi her fikk, er
absolutt til vår fordel.

Jeg fikk selv en fin mulighet til å
fortelle om oss, til en snekker som
til vanlig fikk sine produkter fra et
byggvareutsalg. Han restaurerte
gamle hus o.l.,og han fortalte at

det er ikke overalt en limtredrager
og et fingerskjøtt bord, passer inn
i alle konstruksjoner. Det er bra
at det finnes valgmuligheter for
kundene, men hvordan kan vi bli
sett oftere? Snekkeren kom i
kontakt med en kunde av meg,
og han sa at vi burde hatt et sam-
arbeid i tidligere prosjekter som
jeg har utført. Det er fint at vi
produktlevrandører kan utfylle
hverandre på en god måte.

Jeg har igjennom de åra vi har sagd
tømmer, hatt forskjellig god norsk
arbeidskraft. Jeg har ikke helårs-
saging her på vårt sagbruk, så det
har variert om jeg har fått tilbake
personene som jeg lærte opp året
før. Det er mange bønder i nær-
heten som har fått inn arbeidskraft
fra østblokkland, og de har vært
meget fornøyd. Jeg ble oppmuntret
til å prøve det i år, og det har godt
bra så langt. Jeg lærer noen nye
gloser hver uke, min arbeidstaker
kan norsk og engelsk veldig dårlig,
men han er lærevillig og utholden.

Ha en god sommer alle sammen
og nyt de lyse sommerdagene!

Hilsen Johan

Leiarar
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Kurs:
Neste datofesta kurs er 19. og 20
september som er i visuell sortering
av konstruksjonsvirke. 

I tillegg vil det i november (ikkje
datofesta) bli arrangert kurs i
Høvling enten i Rogaland eller i
Agder. 

Bedrifter i Oppland har og bedt om
eit kurs i visuell sortering av konstruk-
sjonsvirke. Kurset vil bli arrangert
før desember. Følg med i neste nr.
av Sagbladet, då er datoane på plass. 

Det har blitt arrangert 4 kurs
tidlegare i år. 
• 22. og 23. februar  og 7. og 8.
mars utvida sorteringskurs i
Rogaland.
• 4. og 5. april. Tørkekurs på Løten.
• 23. og 24. mai. Sorteringskurs i
Bø i Telemark.
• 29. og 30. mai. Høvelkurs i Målselv.

Deltakinga på kursa våre har vore
god dette året og det viser at kvali-
teten og opplegget er bra. Del-
takarane kjem med strålande til-
bakemeldingar og vi skuldar vår
trufaste kursleiar Leif Grøndahl ei
stor takk for innsatsen. Utan hans
engasjement og kunnskap hadde
vi ikkje vore der vi er i dag. 

Medlemstal:
Norsk Bygdesagforening har pr.
1.juni 295 betalande medlemmar
og i tillegg 80 abonnentar til Sag-
bladet. Medlemstalet er forholdsvis
stabilt, men vi ønskjer sjølvsagt at
vi blir fleire og at de som medlemmar
er med og vervar nye. De kan rett
og slett berre sende namn på dei
de trur kan ha interesse av å vere
medlem til sekretariatet, så sender
vi ut eit heilt uforpliktande tilbod
til vedkomande. 

Økonomi:
Norsk Bygdesagforening hadde
telefonstyremøte den 5. juni. Rekne-
skapen viser at vi er i rute i forhold
til budsjett og at foreininga har
betre økonomisk plattform enn på
lenge. Vi arbeider for at dette skal
halde seg også i framtida.  

Canadatur:
28. august reiser ei gruppe på 17
personar til British Colombia,
Canada. Detaljar og reiereportasjar
vil bli å finne i ”Sagbladet” til
hausten. Leif Grøndahl og Inger-
Marie Svigeset vil vere reiseledarar
under turen. 

Dyrsku’n
Vi har ikkje fått endeleg stadfesting
på at vi får plass under årets
Dyrsku’n, men vi arbeider ut frå at
dette går i orden. Vi har bestilt 50
m2 og det er 5 medlemmar som
har meldt si interesse. Formannen
vår Johan Skammelsrud har sagt
seg villeg til å stå på utstillinga og
vil der orientere om Norsk Bygdesag-
forening. 

Vi kryssar fingrar og håpar vi får
tiledelt plass når dette vert avgjort
i slutten av juni. 

Prosjektmidlar til fylkeslaget i
Østfold. 
Styret i Østfold har søkt om
marknadsføringsmidlar gjennom
eit prosjekt som skal profilere bygde-
sagene og deira produkt. Vi ventar
å høyre meir frå dette prosjektet,
og resultata dei oppnår i Østfold.

Årsmøte i Østfold.
Det ser ut som det blir Fredrikstad
eller Sarpsborg som blir årsmøteplass
i 2009. Vi forhandlar med hotella
på begge stadane. Styret tek gjerne
imot innspel i forhold til program
til årsmøtehelga. Har de spesielle
tema de ønskjer å setje fokus på?
Forslag på aktuelle foredrags-
haldarar? Gje oss tips.
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Kontakt oss når det gjelder
Deler til JAJOD, Jonsereds, Lindquist og Standars Hjo maskiner.

Brukte JAJOD maskiner.
Verkstedtjenester og rekvisita.

2607 Vingrom
Tlf. 61 26 74 85
Fax 61 26 23 58

arne-even@owren.no

Organisasjonsnytt

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

Ove Ødegård AS, P.b. 40, Bekkevn. 202,
Vear Industriomr., 3108 Vear (Tønsberg)

Tlf: 33 36 51 56 - Fax: 33 36 59 91



Landbruk
Landbruks- og matminister Terje
Riis-Johansen skal fremme en egen
stortingsmelding om klimatiltak i
landbrukssektoren. Den skal være
klar om et år.

Beslutningen er tatt i regjeringen
tidligere denne uka. Riis-Johansen
benyttet anledningen til å pres-
entere nyheten da han holdt sin
tale til årsmøtet i Norges Bondelag
på Lillehammer.
- Jeg har en klart mål om at land-
bruket skal utvikle seg i retning av
å bli et lavkarbon-landbruk, hvordan
det blir, vet vi ikke nok om. Men
det blir annerledes enn i dag, sier
Riis-Johansen.

Problemer og svar
Han understreket at landbruket
har et særskilt ansvar for å redusere
klimautslipp og øke CO2-bindingen
i jord, skog og planter.

- Landbruket er en del av problemet,
men sitter også på mange av løs-
ningene i det som er nødt til å bli
framtidens karbonnøytrale samfunn,

sa Riis-Johansen og utfordret jord-
bruket til å innta en ledende pos-
isjon i klimaarbeidet.

- Klimaendrningene får også konse-
kvenser direkte på landbrukets
produksjonsmuligheter. 
De kan få betydelige effekter på

vekstvilkårene - både positive og
negative. Dette mener jeg det er
svært viktig at vi skaffer oss bedre
oversikt over, sa Riis-Johansen.

Hovedområder
Meldingen vil dekke noen
hovedområder:

• Binding av karbon gjennom bære-
kraftig skogbruk - og økt bruk av
tre
• Utslipp og binding av klimagasser
fra jordbruket - og i matsektoren
• Økt satsing på bioenergi
• Konsekvenser for landbruket av
klimaendringene, og tiltak for til-
passing til endringer i klimaet

Landbruk
- Jeg er sikker på at en klimamelding
for landbruket vil danne grunn-
laget for en framtidig landbruks-
politikk - som legger et nytt inn-
hold i målsettingene om effektivitet,
miljø og landbrukets samfunns-
ansvar, sa landbruks-og matminister
Terje Riis-Johansen.
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Landbruks- og matminister Terje Riis-
Johansen skal fremme en egen stor-
tingsmelding om klimatiltak i land-
brukssektoren. Den skal være klar om
et år. Foto: Torbjørn Tandberg.

KlimameldingSagbladet
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Tørkeseminar i Oslo

Seminaret i regi av European
Wood Drying Group ble denne
gangen arrangert i Oslo, og
samlet i alt 59 forskere, eks-
perter og bransjefolk fra 21
land. Møtet ble holdt på Holmen-
kollen Park Hotel Rica med
fantastisk utsikt over Oslo. Når
deltagerne ikke nøt utsikten
kunne de overvære interessante
foredrag om trelasttørking
innendørs i en nær fullsatt sal. 

Skrevet av Henning Horn

Mange av deltagerne var også del-
tagere på Cost E53-møtet som hadde
blitt holdt dagen før. I tillegg samlet
seminaret denne gangen repres-
entanter fra norsk trelastindustri
som hadde deltatt på et arbeidsmøte
i regi av Tørkeklubben. 

Deltagerne ble ønsket velkommen
av Administrerende direktør ved
Norsk Treteknisk Institutt, Jostein
Byhre Baardsen. Han understreket
viktigheten av å ha et samlende
forum innenfor trelasttørking i
Europa for å kunne sikre en fortsatt
god kvalitet på produktene som
leveres. 

Aerodynamiske studier av tre-
lasttørker for å redusere tørke-
tider og øke kvaliteten på
treproduktene.
Doktorgradsstudent Bogdan
Bedelean fra Romania har spesial-
område innen aerodynamiske

simuleringer. Han har sett på ulike
måter å forbedre geometrien i
kammertørker for å sikre at mest
mulig av tørkeluften bidrar til selve
tørkingen. Bedelean understreket
viktigheten av god flapsing på
sidene og over pakkene. 

Deltagerne fikk se lufthastighets-
fordelingen visualisert i de ulike
simuleringene. Blant annet var det
mulig å se hvor stor luftlekkasjen
er gjennom truckstørene (bolstrene)
i en trelasttørke. Ulike case med
flapsing ble presentert og sammen-
lignet. 

I tillegg ble det vist noen mulige
løsninger for å bedre de aero-
dynamiske forholdene i en trelast-
tørke, blant annet gjennom en ny
type strø utformet som en ramme
av aluminium. 

Bioenergi for trelasttørking –
Tiltak ved norske sagbruk for å
forbedre forbrenningsprosessen
Treteknisk har i perioden mars og
april undersøkt fuktinnholdet i
granbark lagret utendørs. Etter en
måned var reduksjonen bare på ca.
1,5 prosent, og best tørking var
det på bunnen av barkhaugen.
Med andre ord må lagringstiden
økes for at fuktinnholdet skal gå
ned, noe sagbrukene som oftest
ikke tid til.

Få norske sagbruk tørker barken
fordi det krever for store invest-
eringer samtidig som salgsverdien
på bark i Norge fortsatt er lav.
Bedre forbrenningsforhold i fyr-
anlegget kan imidlertid oppnås
ved riktig blanding av tørrere flis
og bark. Lagring under tak er å
anbefale dersom innendørs lagring
med oppvarmet rom ikke er mulig.

Det ble vist en teoretisk beregning
som så på effekten av å blande inn
tørrflis med konstant fuktighet i
bark med forskjellig fuktighets-
nivå. Eksempelet viste at dersom
barken er svært fuktig vil det for
barkfyrte anlegg kreve store volumer
av tørrflis for å kunne opprettholde
en god forbrenning i ovnen. 

Kanaltørkingsprosessen.
Simuleringer, kvalitet,
energiforbruk og tørke-
kostnader. Perkulasjonsteori.
Simulator-guru Jarl-Gunnar Salin
ved svenske SP Trätek presenterte
sine simuleringsmodeller for kanal-
tørker. Ved bruk av modellene har
han sammen med praktiske forsøk
sammenlignet tørkekvalitet, energi-
bruk og kostnader ved bruk av
kanaltørker og kammertørker. 

Både simuleringene og de praktiske
prøveuttakene viser at fuktinn-
holdet i trelasten var noe lavere i
kanaltørkene og tørketiden var
kortere, mens treet fikk noe større
vridning og mer overflatesprekk
enn tilfellet var for kammertørkene. 

Lavere tørketid og energibruk i
kanaltørkene gjør at tørkekost-
nadene blir lavere enn for kammer-
tørkene. Kammertørkene har til
gjengjeld større fleksibilitet med
hensyn til å veksle mellom ulike
dimensjoner på trelasten, påpekte
Salin. 

Perkulasjonsteori
Salin hadde senere på dagen et
nytt innlegg hvor han presenterte
en stokastisk modell som forklarer
hvordan det frie vannet vil bevege
seg i treet under tørking. Modellen,
eller perkulasjonsteorien, forklarer
flere fenomener som tidligere er
observert under praktisk tørking. 

Sagbladet

Jostein Byhre Baardsen og Knut
Magnar Sandland ønsker deltagerne
velkommen. Foto: Henning Horn.

Jarl-Gunnar Salin fra SP Trätek forteller
om kanaltørkesimuleringer og
perkulasjon. Foto: Henning Horn.
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Profitt og tap ved trelasttørking:
Hvordan påvirker tørkeprosessen
sagbrukets bunnlinje?
Peder Gjerdrum fra Norsk institutt
for skog og landskap har gjort en
litteraturstudie av sagbrukenes
tørkekostnader. Gjennom studien
har han funnet store forskjeller i
hva som blir totalpris pr m3 tørket
trelast, noe som skyldes både ulik
størrelse på sagbrukene som er
sammenlignet i tillegg til ulik
praksis i hvordan kostnadene
beregnes. 

Gjerdrum etterlyste mer fokus i
bransjen på å beregne faktiske
tørkekostnader, både i Norge og
ellers i Europa. Han mente at et
større fokus vil være en pådriver
for å gjøre sagbrukene mer inno-
vative og løsningsorienterte i tre-
lasttørkingen. 

Høytemperaturtørking og
varmluftstørking av bjørk
Veikko Möttönen fra Lappeenranta
University of Technology i Finland
har studert hvordan vannet vil
bevege seg under høytemperatur-
tørking over fibermetningspunktet
ved å tilsette en fargeløsning.
Kapillærbevegelsen av vann i radiell-
retning er svært liten sammenlignet
med bevegelsen i lengderetningen
for bjørk. 

I tillegg har det blitt sett på hvordan
en kan påvirke fargeforandringene
ved bruk av ulike tørkeskjema og
temperaturer. Høytemperaturtørking
vil gi den mørkeste fargen, mens
vanlig varmluftstørking påvirker
fargen i liten grad. 

Innvirkning av trekvalitet og
tørkeprosess med hensyn til
utnyttelsen av trelast fra
granvirke
A. Straze og Z. Gorisek fra University
of Ljubljana i Slovenia presenterte
resultater fra en sammenligning av
tørkekvalitet på gran (European
spruce) med varierende tørketider.
Evaluering av kvaliteten på trelasten
ble gjort i henhold til europeiske
standarder både før og etter tørking.
Før tørking ble parametre som an-
tall kvister, årringbredde og fiber-
orientering anmerket, mens slutt-
fuktighet, standardavvik, yteherding
og relativ sprekklengde ble evaluert
etter tørking. 

Ikke uventet førte raskere tørketider
i med skarpere klima til betydelig
nedgradering av tørkekvaliteten.

Innovativ tørketeknologi
Günter Gruber, leder for Mühlböcks
R&D avdeling i Østerrike, presen-
terte tørkeleverandørens nye kon-
sept for kammertørker med varme-
gjenvinning, hvor første del av
tørkingen foregår på svært lave
temperaturer. Kammertørken, som
kalles 603, har en varmeveksler på
toppen hvor varme fra råluften
overføres til den tilførte
friskluften. 

Den friske luften som tilføres har
kun et gjennomløp over trelasten
før den skiftes ut, noe som fører til
at større mengder fuktighet kan
tas opp enn ved vanlig konvens-
jonell tørking i kammer. 

Klimaet i første del av tørkeforløpet
er dermed svært skarpt, og tørkingen
foregår mye raskere. Dette sammen
med varmegjenvinningen fører til
at Mühlböck sparer både termisk
og elektrisk energi. 

Det ble stilt noen spørsmål omkring
hvordan kvaliteten på trelasten var
i forhold til ved vanlig konvens-
jonell tørking. Mühlböck har
sammenlignet kvalitet med sine
egne kammertørker og har ikke
funnet noen forskjeller med hensyn
på sluttfuktighet, sprekk og yte-
herding. 

Det ble kommentert at dersom
dette virkelig er tilfelle, så er det
en rekke lærebøker omkring tre-
lasttørking som i nær fremtid må
omskrives. 

Utjevning eller kondisjonering,
eller begge deler?
Knut Magnar Sandland fra Tre-
teknisk avrundet dagen med å
forklare hvordan en lengre ut-
jevningsfase kan benyttes til å få
en kondisjoneringseffekt i tillegg
til å jevne ut fuktigheten mot
slutten av tørkeforløpet. 

Treteknisk vil studere denne eff-
ekten videre i kommende prosjekter.Møtedeltagere følger interessert med. Foto: Henning Horn.

Sagbladet

Sverre Tronstad og Johannes Welling
stiller vanskelige spørsmål. Foto:
Henning Horn
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Etter ein flott biltur i vårkledt
Vestlandsnatur mellom Hornindal
og Bøfjord i Surnadal, møter eg
ei ryddig, flott sagbrukstomt
ved sjøkanten i Bøfjorden. Her
blir eg tatt imot av ein humør-
fylt gjeng som kjem rett frå
kantina etter ein matbit og ein
tår kaffi. Magnus Bøklepp som
er dagleg leiar og hovud-
aksjonær har tid til ein prat
etter å ha sendt dei andre ut 
i arbeid igjen. 

Tekst og Foto: Inger-Marie Svingeset

Magnus hadde erfaring frå gardssag
på heimgarden og har drive som
skogsarbeidar, før han i 1997 valde
å satse for fullt på sagbruk.
Kommunen hadde gunstig tomt til
leige etter at eit impregnerings-
anlegg (Nord-Møre Impregnering)
hadde flytta frå bygda og inn til
sentrum i Surnadal. Aktiviteten på
saga heime hadde auka og eg
hadde rett og slett lyst til å drive
profesjonelt med sagbruk, fortel
Magnus.Tomta vart leigd av
kommunen i 3 år før den vart kjøpt.
Tomta er på 20 daa og ligg heilt i
sjøkanten. Vi har òg høve til å fylle

den vidare ut, legg han til i ein
tone som fortel at engasjementet
og ambisjonane er på plass. Komm-
unen har dessutan kai på tomta, så
det er høve til båttransport om det
skulle vere aktuelt. 

Når Bøklepp starta opp var det
allereie 2 etablerte sagbruk  i bygda,
så det var ikkje snakk om  støtte til
oppstart og nyinvesteringar. Det
offentlege meinte at det var nok
med 2 sagbruk, og at det 3. ville
øydelegge marknaden. Det var ei
tøff tid, fortel Magnus med veldig
mange arbeidstimar. I dag har ”pipa
fått ein annan låt” og vi får god
støtte både i lokalsamfunnet og av
offentlege instansar. Vi har blitt
ein viktig del av lokalsamfunnet i
ei lita bygd, og sagbruket har i dag
7 tilsette. Når vi spør korleis ein
orkar å arbeide så hardt i motvind
får vi svaret: ”Motstanden gav enda
større vilje til å lukkast, så kanskje
det ikkje var så dumt å få litt motbør
i starten likevel”, smiler Magnus.
Det viste seg at det var plass til alle
3 sagbruka fordi dei utfyller kvar-
andre på ein fin måte. I dag er det
godt samarbeid mellom alle 3 bruka
i kommunen og dei kjøper og sel
med kvarandre, for å ta vare på
kundane. 

1998 var første året med skjæring
på bruket, så Bøfjorden Sag A/S
feirar 10-års jubileum.    

Produkt og råstoff
Bøklepp seier at det var ikkje
bestemt kva type materialar han
skulle satse på i oppstarten, men
spesialsortiment og fleksibilitet har
heile tida vore fokus på. I starten
produserte vi ein del standard tre-
last i tillegg til villmarkskledning.
Neste produkt vart lafteplank og
slik har det fortsett i retning mot
meir og meir spesialsortiment. 
Produksjonen i dag er fordelt ca
med 35% lafteplank, 35% skipsdekk,
20% takåsar og 10% anna trelast.
Det blir i dag kjøpt inn ca. 4000 m2

tømmer på Bøfjorden Sag A/S.
Tømmeret kjem frå områda Sokn-
dalen, Stiklestad, nordlege delar av
Oppland.  I tillegg vert det skore 4-
500 m2 leigeskur til skogeigarar i
nærområdet. Av det som går gjenn-
om saga er det aller meste furu,
men vi lagar ein del takåsar i gran
fortel Magnus Bøklepp. 

Bøfjord Sag kjøper tømmeret dei
treng gjennom Allskog B/A. Dette
har fungert greitt og dei har stort
sett fått det dei har bestilt til dei
tider som har vore avtala. Det har 

Bøfjorden Sag A/SMedlemsbedriften

Frå einmansbedrift til 7 tilsette på Bøfjorden Sag A/S.

Magnus Bøklepp i lag med eit av
hovudprodukta på Bøfjorden Sag AS.



i periodar vore litt problem med å
få nok tømmer til takåsar, men det
har som regel ordna seg, fortel
Magnus. Totalt sett er dei godt
nøgde med Allskog og deira
tømmerleveransar. 
Biprodukt som flis og hun blir i dag
levert til Elkem i Orkanger. Det har
ikkje vore noko problem for sag-
bruka i Surnadal å bli kvitt biprod-
ukta, men det er ikkje særleg godt
betalt, understrekar han. 

Det er investert ca. 5 millionar
kroner i sagbruket så langt og
planane for nye investeringar er
klare. Når saga først var på plass ,
har investeringane meldt seg etter
kvart. Som døme nemner Magnus
første ordren han fekk på
lafteplank. Kvaliteten på det
produktet var ikkje som det
skulle når det vart levert, inn-
rømmer Magnus. Blåvedsoppen
hadde sett sine spor, og Magnus
bestemte seg for at her må det
investerast i tørke så snart det let
seg gjere. 4 år etter var den første
tørka på plass og i 2006 vart tørke
nr. 2 innkjøpt. 

I dag har dei to nesten identiske
tørker på Bøfjorden Sag A/S, men
den eine tek litt lenger stokkar

(8,2 m og 8,8 m). Desse er av typen
Imcomac. Desse vart innkjøpte
komplett med kammer og styring.
Magnus har vore svært godt nøgd
med tørkene, men nemner at det
er utfordrande å tørke takåsar.
Desse tørkene brukar ca 18- 19
døgn på 8” lafteplank  og takåsar 
i gran. Takåsar i furu er inne i tørka
i 27-28 døgn.

Vidare har dei både høvel og tørr-
kløyve på sagbruket. Når det gjeld
nye investeringar har dei planar
om ny saglinje og ny skavelinje for
takåsar i tillegg til ny produksjons-
hall. Totalt er det planar om å
investere om lag 3 millionar
kroner innan 2010. Ein del av
investeringane er vi gjort, men det
står igjen ein del før det blir
ferdig, meddelar Magnus.
Skavemaskina er kjøpt brukt  og
grunnarbeid og golv-støyping er
unnagjort. Vi har begynt å montere,
men det står enno igjen ein del
arbeid her, samt at det skal
byggast hus over denne linja.

Dei treng òg meir lager bygg til
ferdige produkt og 1000 m2 med
enkle lagerbygg skal setjast opp
om ikkje så lang tid. Vi brukar dei
tilsette på bedrifta til å bygge og

montere. Vi er så heldige å har 2-3
personar som er utruleg flinke til
mekanisk arbeid og som sveisar,
bygger og monterer. Dei brukar
”ledige stunder” til slikt arbeid. Med
ei saglinje til vil vi sjølvsagt auke
produksjonen noko, men hovud-
målsetjinga er å gjere sagarbeidet
meir konsentrert. Vi køyrer i dag
skift på den saga vi har for å få unna
etterspørselen. 

Eigen Tømmerbil
Bøfjord Sag A/S har eigen tømmerbil
som transporterer alt tømmeret inn
til tomta og som transporterer ein
del av leveransane ut igjen og. Det
er litt tilfeldig at vi har satsa på
dette, men ein av aksjeeigarane
har 25 års erfaring med tømmer-
køyring og han har ei levande
interesse for nettopp dette. Sjå-
føren er ein del av dei tilsette på
saga og denne ordninga fungerer
fint.  Økonomien i transporten er
også OK, så vi har valt å satse på
dette, fortel Magnus. Vi kjøpte den
fyrste tømmerbilen i 2003, men
denne vart skifta ut i 2006. Vi legg
mykje ressursar i å sortere tømmeret
på tomta. Tømmeret blir sortert
etter kva produkt det er best eigna
til før det går inn på saga. Dette
gjer det enkelt på saga, ved stab-
ling, tørking av ved uttransport. Vi
får fylt ei tørke med same
dimensjon i løpet av kort tid og vi
får lite svinn på denne måten.
Ulempa er at det krev mykje plass
på tomta. Som regel har vi
liggande 10-12 ulike
tømmersortiment på tomta, fortel
Bøklepp. Det er tømmerbilen som
gjer all denne sorteringsjobben.  

Forsikring:
På Bøfjord Sag A/S meinar dei
sjølve at dei ikkje har god noko
forsikring. Prisen er skyhøg om ein
skal fullverdiforsikre alt på bruket
og krav om overrislingsanlegg vil
koste rundt 200.000 for dette sag-
bruket. Magnus trur at dei blir
nøydde til å ta denne investeringa
på sikt. Han håpar at foreininga
kan arbeide for å få til gunstigare
forsikringsavtalar for medlemmane
i framtida. 

Medlemsbedriften

Bilde av deler av den nye skavelinja der åsane først går gjennom ein
rotreduserar
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Marknadsføring og
kvalitetsdokumentasjon. 
Bøfjorden Sag A/S har ei unik kunde-
gruppe. Dei leverer 90% av alt
kvantumet til 10 kundar. Dette er
heilt ideelt. Vi har så mange at vi
ikkje blir for sårbare om 1 eller 2
fell vekk og vi har få nok til å ha
ein effektiv administrasjon, kunne
ha god kundeoppfølging og god
kunnskap om kunden. 

Det har ikkje vore nytta mykje
midlar og merksemd mot marknads-
føring, meinar Magnus, men håpet

no er at dei skal få litt meir tid til
nettopp dette arbeidet. Sjølv om
Magnus likar godt det praktiske
arbeidet på saga, ser han at ad-
ministrasjon, marknadsføring, kvali-
tetsikring, HMS m.m er ein viktig
del av bedrifta som vil ta meir og
meir tid. Han ser og at han kan få
betre tid til dette etter at ein del
”grunnpilarar” etter kvart er på
plass i bedrifta. På Bøfjorden Sag
A/S har dei gode arbeidarar som
kjenner sitt ansvar og har god
kompetanse. Dette gjer at eg i dag
står friare enn tidlegare til å bruke

arbeidsdagen min på utviklings-
arbeid, stadfestar Magnus.  Vi har
mykje arbeid å ta fatt på i form av
marknadsføring og informasjon. Vi
ønskjer oss ei betre nettside og vi
bør ha på plass betre dokument-
asjon på dei ulike produkta, meinar
Magnus. Vi har laga ”datablad” på
nokon av våre hovudprodukt, men
kundane vert meir og meir krev-
jande samstundes som det offent-
lege set strengare krav om både
produksjon og miljødokumentasjon. 

Som besøkande på saga syns eg
likevel dei har vore svært flinke
ved bedrifta. Dei har ein bedrifts-
logo. Godt synleg skilt på bygningar,
alle arbeidarane har kle med
profilering av bedrifta, nettside
som er bra, bilar med streamer med
logo og namn. Vi legg og merke til
at sagtomta er ryddig, bygningane
er i god stand, kontoret er fint og
innbydande. Etter å vore i lag med
Magnus ei stund og han har mot-
teke ein del telefonar undervegs
høyrer du at kundane blir handtert
på ein god måte. Tonen er om-
gjengeleg, humørfylt og likevel
svært seriøs. Dette er god marknads-
føring!! 

Vi spør Magnus direkte kva han
meinar om foreininga vår? Han
har vore medlem nesten sidan opp-
starten av sagbruket og les bladet
flittig, men han har ikkje fått mykje
tid til å delta på andre aktivitetar 
i foreininga. I vår var han med på
Tørkekurs på Løten og syns opp-
legget var veldig bra og ei god
blanding av teori og praksis. Det å
kome i lag med andre sageigarar
og diskutere er veldig viktig. 

Magnus håpar han får betre tid til
slike aktivitetar framover, og med-
lemsskapet i Norsk Bygdesag-
forening vil han fortsetje med. 

Eg takkar for meg og  ønskjer
Magnus og Co lukke til vidare.

Ny tømmerbil vart innkjøpt i 2006, flott dekorert med logo.

Medlemsbedriften



CE-merking av panel og
kledning fra 1. juni 2008

Relaterte kontakter 
Audun Øvrum 

I Norge er det ikke noe krav at
byggevarer skal CE-merkes, men
dokumentasjonsnivået skal være
tilsvarende det en CE-merking med-
fører, dvs. en må følge standardens
krav. Fra 1.6.2008 er standarden for
CE-merking av panel og kledning,
NS-EN 14915, obligatorisk. Det
betyr at en produsent må levere
panel og kledning på en måte som
tilfredsstiller NS-EN 14915 fra denne
dato. 

For panel og kledning er det kun
en egenerklæring av visse egen-
skaper fra produsenten selv som
skal til for å kunne CE-merke, og
det kreves ingen sertifisering av
bedriften. Det er heller ingen krav
til at CE-merkingen settes på individ,
kun på følgedokumentasjon.

Sammen med CE-merket skal en
liste en opp en rekke egenskaper
der de fleste finnes i tabeller i NS-
EN 14915 Panelbord og klednings-
bord av heltre - Egenskaper, eva-
luering av samsvar og merking.
Hvilke egenskaper som kan dek-
lareres er:

Brannmotstand. Finnes i tabell 1 i
NS-EN 14915, og avgjøres av en
minimumsdensitet og tykkelse 

Formaldehydavdunsting. Finnes i
NS-EN 14915 hvis en ikke bruker
formaldehyd i produktet. Da må
det testes. 

Innhold av pentaklorfenol. Så lenge
en ikke har benyttet pentaklorfenol
i produktet må en ikke deklarere
noen verdi. 

Vanndampmotstand. Finnes i tabell
2 i EN 14915 og avgjøres av dens-
iteten. 

Lydabsorpsjon. Finnes i tabell 3 i
EN 14915. 

Varmeledningsevne. Finnes i tabell
4 i EN 14915 og avgjøres av dens-
iteten. 

Biologisk holdbarhet. Finnes i
standarden EN 350-2 for alle de
vanligste handelstreslagene i
Europa. 

En må ha en internkontroll som
sikrer at egenskapene en deklarerer
stemmer med det som står i CE-
merkingen, og i praksis vil det si å
dokumentere densiteten i pro-
duktene sine ved å kontinuerlig ta
ut densitetsprøver. I tillegg må det
utarbeides en samsvarserklæring
der produsenten erklærer at pro-
duktet samsvarer med kravene i
den harmoniserte standarden, og
hvordan de CE-merkes. Dette skal
kunder kunne få på forespørsel, så
å legge dette på bedriftens hjemme-

side er tilstrekkelig. Hvis en velger
å ikke deklarere en egenskap hvis
det ikke er relevant eller påkrevd
kan en skrive NPD, No Performance
Determined.

Selve CE-merkingen skal stå for seg
selv slik at det ikke kan forveksles

med annen informasjon som ikke
berører CE-merkingen, og mange
vil sette denne på pakkelappen.

I Figur 1 er det vist hvordan en CE-
merking kan være for en utvendig
kledning av gran med tykkelse 19
mm.

Alternativt kan en bruke et
kodesystem for panel og kledning
som er beskrevet i NS-EN 14915.
Figur 2 viser det samme som Figur
1, men med dette kodesystemet.

CE-merking

Saga AS 08

Sagbladet

Saga AS 08

EN 14915
Kledningsbord av heltre, til bruk utvendig
Densitet og tykkelse: 440,19
Brannmotstand: D-s2,d0
Formaldehydavdamping: E1
Vanndampmotstand: 64
Lydabsorpsjon: 0,1/0,3
Varmeledningsevne: 0,12 W/mK
Holdbarhetsklasse: 4
Figur 1. Eksempel på CE-merking av utvendig kledning med tykkelse 19 mm

EN 14915
Kledningsbord av heltre, til bruk utvendig
Densitet og tykkelse: 440,19

Brannmotstand: D-s2,d0

E    W    PCAB         4 440              0,1/0,3               E1
Figur 2. Alternativ CE-merking av kledning med kodesystem
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2. og 3. mai arrangerte
Miljøsaga Kleivane v/Jens Kr
Berglund og Logosol v/Arve
Stenstad og Magne Mjåland
sag og høveldager. 

Tekst: Harald Mo Birkenes
Foto: Jens Kristian Berglund

Heime på gården Katerås til Magne
Mjåland, lokal Logosol-representant
i Agder, hadde de ordnet utstilling
og demonstrasjon av mye spennende
utstyr. Katerås ligger i Birkenes
kommune i Aust-Agder helt på
grensa til Iveland. For de mindre
kjente blir det drøye 5 mil rett nord
for Kristiansand. Magne driver selv
med høvling og på loven har han
en Logosol PH 260 firkutterhøvel,
solohøvelen SH 230 og en tørrkløyve
(logosol KS 150). PH 260 er Logosols
formel 1 høvel, og her kan en få til
det meste. Den planhøvler og pro-
filerer fire sider i en operasjon. SH
230 kløyver, høvler og profilerer,
men det vanligste anvendelses-
området er planhøvling og dimen-
sjonering. Kløyvsaga kløyver opp
til 6 ”, er først og fremst beregnet
på tørt virke, men kløyver også rått.
Ute demonstrerte logosol solosagen
M7 som er motorsagbasert og bånd-
sagen LM40 som er ny og utviklet 
i Canada. Dette er ei lita bandsag,
men den kan likevel ta dimensjoner
opptil 75 cm. Den kan skreddersys
og fåes både som mobil og sta-
sjonær og eldrevet eller bensin-
drevet. 

Jens Kr Berglund, Miljøsaga Kleivane,
demonstrerte den store bandsaga
Wimmer som ble omtalt i Sagbladet
nr 1 2008 i forbindelse med års-
møtets fagdag. I tillegg knyttet det
seg en del spenning rundt en ny-
ervervelse som han har anskaffet.
Det er den svenske EcoSågen Twin
400. Dette er ei sirkelsag som fung-
erer etter bandsagprinsippet. Benken
og stokken står still og to liggende
sirkelblad montert i tårn beveger
seg bortover benken. I tillegg er
det integrert kantverk i tårnet. Det
vil si at man kan skjære og kante
kantbordene i en og samme 

operasjon. Eccosågen Twin er en
elektrisk mobilsag. Den ligger i
middelklassen både hva størrelse
og pris angår. Den er forholdsvis
nett og grei å dra bak bilen, men

har da også litt begrensing på de
største tømmerdimensjonene (max
40 cm). Miljøsaga Kleivane demon-
strerte også KTS tømmerhenger
med kran. En 8,5 tonns henger med
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Sagbladet Sag og høvledager i Agder

Her er tomta der temadagen vart gjennomført. Eldsjelene bak temadagen gjer
seg klar til å ta imot dagens deltakarar.

Diskusjonen går livleg bland deltakarane. I tillegg til å få sjå ein del nytt utstyr,
er det å kome i lag og diskutere ein viktig del av ein slik temadag.

Stridsbergs Norge A/S, Stensrudvn. 3, 2335 Stange

Trenger du nytt sagblad - Vi har sagblad i de fleste størrelser 
på lager! Trenger du sliping av sagblad. Vi sliper alle typer!

Kontakt oss: Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17 e-mail: stridbergs.norge@c2i.net



ei 3,5 tonnmeter kran. Her ble blant
annet en 7 meter lang grov furu-
stokk lagt tvers over sagbenken på
nærmest strak arm. Han stillte
også med en hel del andre skog-
og landbruksrelaterte produkter.

Dette var noe av maskinene og
utsyret vi fikk se på to fine dager
i de indre bygder på Sørlandet.
Selv om Katerås ligger forholdsvis
usentralt til når det gjelder be-
folkningsmasse var det mange som
tok turen innom. Magnes kone,
Berit; kokte kaffe og serverte kaker
og praten gikk både med arrang-
ørene og tilskuerne seg imellom.
Dette er et flott initiativ av Miljø-
saga Kleivane og Logosol. Her viste
de utstyr som favner alle, fra skog-
eieren som skjærer litt til eget bruk
og opp til den proffe heltidssag-
bruker. I tillegg til å oppdatere seg
litt på utstyr får interesserte
mulighet til å treffe hverandre og
knytte kontakter.

Sagbladet

Båndsag av typen Wimmer vart demonstrert av Jens Kristian Berglund. Han er
leverandør av denne typen sagar.

Vi leverer tømmersagblader og verktøy
av beste kvalitet

• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad
• service, sliping og reparasjon

LIEDS Verktøy AS
Postboks 8040
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00
Fax:       70 17 28 01
E-post: post@lieds.no
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Annonser www.sag.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

BygdeMart`n

Pezzelato 1000, 2007mod. selges

Saga er 7m lang og har 
mye ekstrautstyr. 

Selges til hørten p.g.a. 
overgang til annen type sag.

Tlf.: 907 99 053
Mail: riska.sagbruk@lyse.net

Rune Skjørestad, 
Riska Sagbruk AS

Slipemaskiner.

• Stehle SL-HB for rundkuttere, kjøling. 
• Langsliper for høvelstål, kjøling.
• Vollmer Cana E for sirkel.
• Jajod M 360 for sidekuttere. 
• Valsemaskin Kongsberg for sirkel.
• Tykkelseshøvel Chamron 630 mm.
• Bandsag Stenner 36”.
• Høvel Weining H 25 R.

Elles mye bra av høvelutstyr 
og transportører.

Arnt Lindstad A/S tlf. 908 23 012

• FLISAVSUG SCAND VENT MED SILO: KR.50.000,-

• TEGLE PENDEL KAPPSAG: KR.10.000,-

• PLANSLIPEMASKINER FOR HØVVELSTÅL OG 
HUGGKNIVER: KR.5.000,-

• 3 SPINDLET LIST/AVRETTER HØVEL MORETENS
DEMO: KR.20.000,-

• KOMPRESSOR MED TANK: KR.3.000,-

• MATERIALTRALLE MED 4 HJUL: KR.5.000,-

PRISENE ER EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT, 
FRITT KIRKENÆR
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Sagbladet

Et nytt bioenergiselskap med
aksjonærer fra hele verdikjeden,
fra skogen til energiselskap, er
stiftet Nordafjelsk. Selskapet
vil ha ansvaret for produksjon
og leveranse av energiflis i Nord-
Norge og Trøndelag, og vil
gjennom avtaler med skogeiere,
entreprenører og transportører
kvalitetssikre produktet og gi
forutsigbare og stabile leve-
ranser av energiflis til for-
brenningsanlegg i regionen.
Tilsvarende selskap finnes ikke
i dag. Det nye tilbudet om
leveranser av energiflis vil
åpne for en økt satsing på
bioenergi for mange kommuner
og energiselskap.

Tekst: Sven Blomberg i Energiflis AS

Energiflis AS ble stiftet den 7.
februar 2008. Selskapets formål er
å levere energiflis til forbrennings-
anlegg og annet som naturlig hører
til dette. Selskapet skal også drive
med rådgivning innen bioenergi.

Energiflis AS eies av Rognan Bio-
energi AS, Statskog SF, Fauske
Lysverk AS, Mo Fjernvarme AS,
Arbor-Hattfjelldal AS og Dyrøy
Bioenergi AS.

En av våre styrker vil være å pro-
dusere energiflis av virke fra skogen
som ikke tidligere har vært nytt-
bart. Dette vil gi skogeierne av-
setning på et nytt råstoff, som igjen
vil øke verdiskapningen fra skogen
og gi nye arbeidsplasser i distriktene.

GROT er betegnelsen på dette virke
som består av grener(GR) og(O)
topper(T). Selskapet kommer også
til å kjøpe slip og sagtømmer  

For og kunne drive økonomisk
forsvarlig med oppkjøp og transport
av GROT må virke komprimeres
slik at transportørene får med seg
store nok lass. Til komprimering av
virke vil vi benytte oss av en ny-
utviklet komprimeringsmaskin,
Rogbico GTK 4800. 

Etter at virke er komprimert kan
det transporteres med vanlige
tømmerbiler, som får med seg like
mye som et normalt tømmerlass.
Buntene som kommer ut fra komp-
rimeringsmaskinen veier fra 700
kg til 1000 kg, og har en diameter
rundt 70 – 80 cm. 

Bunter av GROT blir transportert
fra skogen med tømmerbil til flis-
terminaler eller direkte til kjøpers
tomt for videre behandling. 

Flishogger eller flisknuser tilvirker
råstoffet videre til ferdig flis.

Ambisjonsnivået til Energiflis AS er
at selskapet innen kort tid skal
levere ca.50.000 tonn flis pr. år.
Flisen vi skal levere skal ha et tørr-
stoffinnhold på mellom 60 og 70%.

Energiflis AS er etablert

Tømmerklo med GROT-bunt.

Bildet viser komprimeringsmaskinen Rogbico GTK 4800



50.000 tonn energiflis med et tørrstoffinnhold på 
65% tilsvarer ca.160.000 mWh = 160.000 000 kWh. 
1 liter fyringsolje innholder 9,5 kWh. 

Miljøgevinsten vil være enorm ved omlegging fra
forbrenning av olje til energiflis. Et forbruk av
50.000 tonn energiflis tilsvarer 16,8 mill. liter fyrings-
olje og redusere det årlige utslippet fra fossilt brensel
med 42,5 mill kg CO2.!

Sagbladet

Tømmerbil lastet med bunter av GROT.
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Gründercamp for ungdom i
Fræna kommune i Møre og
Romsdal. Gründercampen for
ungdom var et samarbeid
mellom Fræna Næringsforum
AS, Fræna Ungdomsskole, lokalt
næringsliv og Innovasjon Norge.

Tekst og foto: Ole Arne Aas

Alle 9.klasser ved ungdomsskolen
deltok. Elevene ble delt opp i
grupper på 4 eller 5. De ble fordelt
på 17 bedrifter og fikk arbeide med
et bestemt prosjekt under oppsyn
av en mentor. Oppgavene dreide
seg bl.a. om ny logo til et transport-
firma, ny emballasje for et Tine
produkt og utarbeiding av en bro-
sjyre. 5 forventningsfulle ungdommer
dukket opp på Aas Sag og fikk i
oppgave å lage et bord eller en
benk med utgangspunkt i krokete
tømmerstokker!

Etter en omvisning, og litt inn-
ledende prat om mulighetene på
et enkelt sirkelsagbruk, gikk ung-
dommene til verket med stor glød.
Fræna Næringsforum hadde nemm-
elig satt opp premie på 1000kr til
alle i beste gruppe! 

Mange forslag svirret i luften, men
til slutt falt valget på et bord med
benker inspirert av formen på et
vikingskip. Selv om mentor måtte
trø til med både oppmuntring og

trøst, gikk arbeidet svært bra de 3
dagene som var satt av til prosjektet.
Resultatet ble overraskende bra,
og da gruppen fra lille Aas Sag vant
1.premie, var det ikke vanskelig
for mentor å glede seg sammen
med overlykkelige ungdommer.
1000kr til hver, bilde i avisa og inn-
slag på lokal TV. Store greier for
ungdommene, og god reklame for

sagbruket, og på toppen av det
hele dukket det opp kunder som
bestilte bord for omgående levering!
Hvordan dette skal passes inn i en
travel hverdag, er et foreløpig uløst,
men rimelig behagelig problem.

Flere omtaler av slike prosjekt
finner du på hoppid.no

Kreativ ungdom på Fræna

Fra produksjonen av komponenter på
Kjelstad sagbruk og høvleri AS.

Sagbladet

Plattformen sett ovenfra.

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

Sagtomta, 2337 Tangen

Stehle SML for fressliping m/delehode
Ca 25 cm vandring. Mod år/mnd: 1976/9

Vollmer Cana SL m/sidesliper
Venstre maskin mod 1981
Sidesliper EMSL mod 1982

Kjører egne sliperuter
www.teroteknisk.no

Plattformen sett nedenfra.
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I anledning Norwegian Wood
fikk Rogaland besøk av Land-
bruksministeren torsdag 6. og
fredag 7. juni. Ministeren ønsket
ved besøket å se resultatene av
Norwegian Wood prosjektene
og ville i samme anledning
besøke en lokal bygdesag.

Tekst og Foto: Jørpeland Sag og Trelast

Byggingen av ny Prekestolhytte i
massivtre elementer er et av
Norwegian wood prosjektene som
ministeren besøkte og utførte
sperreskål hos. Ministeren hadde
før ankomst ytret ønske om å besøke
et lokalt sagbruk og få innblikk i
de utfordringer/flaskehalser bygde-
sagene står ovenfor samt en pres-
entasjon av hva bygdesagene kan
levere av produkter fra skogen. Like
ved Prekestolområde ligger
Jørpeland Sag og Trelast v/eier
Svein K. Rønnevik som er formann
i Rogaland Bygdesagforening.
Fylkesmannen i Rogaland som
laget deler av programmet valgte
da å legge besøket til nevnte sag.

Det var satt av 1 time til besøket,
men ministeren ble på saga i ca 2
timer. Åshild Rønnevik serverte
vafler og kaffe til Landbruks-
ministeren som hadde følge av
Fylkesmannen, Innovasjon Norge
og lokal offentlig forvaltning. 

Formann i Rogaland Bygdesag-
forening Svein Kjetil Rønnevik
orienterte ministeren om skog-
brukseiendommen Ådnanes og eta-
bleringen av Jørpeland Sag/Trelast.
Det er mange utfordringer som
oppstår under etablering av et
lokalt sagbruk. Rønnevik fremhevet
spesielt betydningen av samarbeid
og nettverk mellom bygdesagene
for å stå sterkere ovenfor et mer
krevende og større marked. 

I Rogaland er det etablert et pro-
sjekt som heter ”Norwegian Wood/

Trenettverk med prosjektleder
Torbjørn Bygdevoll Laursen. Dette
prosjektet har bidratt positivt til å
knytte kontakter mellom sag-
brukene i fylke og løftet kunn-
skapsnivået betydelig hos sagbruks-
eierne med sagkurs og nettverks-
møter.

Bygdesagen er svært avhengig av
en offensiv skogpolitikken og
aktivitetsfremmende rammevilkår
for uttak av skog. Gjeldende skog-
politikk er fantastisk sammenliknet
med forrige regjerings satsing på
skog. Dette likte Landbruksminis-
teren å høre og kommenterte
videre at det er hyggelig å komme
ut å se at det de ønsker skal skje
virkelig skjer. Økt bruk av tre og
foredling av tre er et satsingsområde
for regjeringen og bygdesagene er
en viktig aktør for å innfri de
målene regjeringen har i skog-
politikken.

Etter at ministeren hadde blitt
orientert ba han om å få se alle
maskiner i drift. Det ble demon-
strert vedproduksjonsanlegg, stor
båndsag og en ny ramme/ blokksag.
Landbruksministeren var tydelig
interessert i sagbruksmaskinene og
måtte tilslutt hentes av stats-
sekretæren for å nå neste post i
programmet.

Ministerbesøk

Svein Kjetil Rønnevik orienterer om drifta på saga og på vedproduksjons-
anlegget sitt, noko ministeren var svært interessert i.

Servering av vafler og eplesider til ministeren og hans delegasjon på sagtomta.

Sagbladet
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VI HAR FOR SALG FØLGENDE BRUKTUTSTYR:
• Avlegger etter høvel med kappbenker

• Kjeder med og uten medbringere

• Diverse tverrtransportører

• Inn/utmating tørrkløve 

• Endefresapparater

• Kapptransportører

• Reimtransportører

• Endefreseverktøy

• Skaketransportør

• Komplett høvleri

• Høvelinnmatere

• Rulleskinner

m. m.

Alt bruktutstyr skal bort!

Kontakt Dag eller Steinar på telefon: 33165574/33165576
steinar@john-flessum.no 

OPPKJØP AV SLIPEVERKSTEDER.
Slipeverksted siden 1919.

F.H.Verktøy har kjøpt opp slipeverk-
stedene til J.A.Johanssen etablert i
1934, Delta slipeservice og Skotvedt
& Aanesen etablert i 1919. Dette
innbærer at vi nu har en markeds-
andel på sliping av kniver i Norge
på over 70% med dertil maskiner
og erfaring.

Vi disponerer i dag følgende 
maskiner: 8 planslipemaskiner med
største lengde på 4,8 m. for sliping
av trykkerikniver, finerkniver, iskniver,
plateknekker, platesakser m.m.,

1 automatisk perferislipemaskin, 
4 rundslipemaskiner for sirkel-
kniver, delekniver for papirbaner
og folieskjæretrinser, samt sliping
av aksler etz., samt våre øvrige 40

slipemaskiner, 20 verkstedmaskiner
(dreiebenker, freser, boremaskiner,
10 sveisemaskiner 3 loddemaskiner
hvorav 1 stk. høyfrekvent Elpiac
kwa 25 – P/S 50 MG120AB, samt
utstyr for å utføre de fleste verk-
stedsoppdrag. Vi har i dag inngått
en langvarig avtale med Skotvedt
& Aanonsen på reparasjoner av
trykkerimaskiner. 

En spesialitet som vi er alene om
er sliping av Rotaschneider og
Gammeler segmentkniver for inline-
skjæring. (Disse knivene sliper vi
for ca. 1/8 del av hva en ny kniv
koster.) Vi har også bygget en 
spesialmaskin for sliping av taggete
kuttekniver.

Pr. i dag er det knapt noen kniv til
papir, sagbruk, høvleri, plast, metall
og grafisk industri som vi ikke kan
slipe. 

Oppkjøpet gjør oss til Norges
største og eldste slipeverksted.

Kai Johansen
F.H.Verktøy A.S 

PressemeldingSagbladet
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Lager varme av flis
Både råteskadet tømmer og
ryddingsvirke blir til utslipps-
nøytral oppvarming på Rissa.
Biobrensel handler om å ut-
nytte ressursene fullt ut. 

Tekst: Thor Lynneberg

– Sagtømmeret vårt går som før til
sagbruk. Det er resten som går til
biobrensel, energivirket. Dette er
det dårligste trevirket, det med
mest råte. Før kjørte vi dette til
Skogn. 

Vi syntes det var unødvendig å
kjøre det 10 mil, når det heller kan
brukes her på plassen. Vi har også
planer om å ta imot ryddingsvirke,
det som folk gjerne vil ha fjernet
langs veier og elvekanter.

Fjernvarme av tremasse
Gårdbruker Arne Olav Dybdahl og
hans bror Tore gjør tremasse om til
fjernvarme, til glede for flere off-
entlige bygg i nærheten av gården
på Rissa. Foreløpig kan de levere
to gigawatt per år, men målet er å
doble kapasiteten over de neste
fem årene. Varmen er CO2-nøytral,
og tilveksten i skogen tar opp like
mye som de forbrenner. 

– Dessuten avlaster vi strømnettet,
og transporten er minimal. Vi bruker
biobrensel fra eget bruk, og fra
skogene i kommunen. Så det er liten
tvil om at dette er et godt tiltak,
miljømessig.

Brødrene så en artikkel om bio-
brensel i bladet Skogeieren for fem
år siden. Etter noen regnestykker
kom de frem til at de kunne levere
fjernvarme med litt overskudd, om
de satte opp en sentral ved fjøset,
der det står en fyrkjele som går på
flis.

Kort avstand til kundene
Avstanden til kundene er kort. Det
nærmeste bygget står 100 meter
unna. Det var også lett å legge rør.
Dessuten er tilgangen til brensel er

bra i Rissa kommune. Likevel: Det
er mye idealisme i dette. 

– Vi har investert 4,5 millioner
kroner, med tilskudd fra Innovasjon
Norge er vi over 5 millioner. Det
blir ingen overskudd de første
årene. Men det er store byggeplaner
på gang i området, med butikker
og næringsbygg, så vi har tatt høyde
for større etterspørsel på sikt.

– Alle vinner på dette
Biobrenselprosjektene skaper ikke
bare miljøvennlig alternativ til
strøm- og oljefyring. Det er også
god distriktspolitikk. 

Ren energi 
– Distriktskommunene er veldig
begeistret for dette, fordi det skaper
arbeidsplasser lokalt og gir en ut-
vikling i landbruket. Videre får de
renere energi, og den er i hvert
fall ikke dyrere enn den de ellers
ville brukt, forteller seniorrådgiver
Trond Hammeren i Innovasjon
Norge.

Innovasjon Norge driver bioenergi-
programmet på vegne av Landbruks-
og matdepartementet. Alt i alt er
de involvert i cirka 40 slike pro-
sjekter som selger varme, og drøyt
100 flere ligger på tegnebrett rundt
om i landet. Folk som er interessert
i å starte opp med lignende pro-
sjekter bør ta kontakt med nærmeste
distriktskontor.

– I tillegg til hjelpen vi yter til pro-
dusenter av bioenergi, støtter vi
også gårdbrukere som ønsker å
gjøre de investeringene som skal
til for å varme til egen bygnings-
masse.

Fjord Miljøenergi
NVE har gjeve Fjord Miljøenergi
AS løyve til å bygge og drive
eit fjernvarmeanlegg i Førde
kommune i Sogn og Fjordane.
Samstundes avslår NVE søk-
naden om fjernvarmeanlegg
frå Sunnfjord Energi AS.

Anlegget til Fjord Miljøenergi AS
omfattar ein varmesentral med ein
samla effekt på 18 MW i 2010 og
25 MW i 2018.

NVE vurderer at anlegga planlagt
av Sunnfjord Energi AS og Fjord
Miljøenergi AS ikkje har vesentlege
negative konsekvensar for lokal-
samfunnet. NVE har vektlagt at
Fjord Miljøenergi AS sitt prosjekt
har ein betydeleg høgare samfunns-
økonomisk lønnsemd enn pro-
sjektet til Sunnfjord Energi.

Anlegget til Fjord Miljøenergi AS
omfattar ein varmesentral med ein
samla effekt på 18 MW i 2010, som
er planlagt utvida til 25 MW i 2018.
Frå 2018 vil den årlege varmepro-
duksjonen tilsvare det årlege
energiforbruket til ca. 2000 norske
hushald. Varmeproduksjonen kjem
frå biokjelar fyrt med fuktig flis
(ca. 90 %). Gass skal nyttast for å
dekke resten av produksjonen.

Fjord Miljøenergi AS planlegg å
søke Førde kommune om til-
knytingsplikt etter Plan- og byg-
ningslova.

Kjelde: www.nve.no

Bransjenytt

Medlemstilbod
• Særtrykk: Strekking og Retting av Sirkelsagblad kr. 100,-
• Særtrykk: Tørking av trelast kr. 100,-
• Sorteringsreglar for båtbord og hudplank kr.   50,-
• Dimensjonstabellar kr. 100,-
• Trelastkalkulator (elektronisk utg.) kr. 700,-
• HMS perm.  for medlemmar kr. 2.000,- 
• HMS-perm for ikkje-medlemmar kr. 2.500,-

Prisane er eks. mva. 
Ring til Norsk Bygdesagforening, 57 87 66 60
eller send E-post til norbygd@online.no for bestilling.
Prisene gjelder NBF`s medlemmer og abonnenter. Porto kommer i tillegg.
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Kutterspon

Ny bok om aptering 
Norsk institutt for skog og landskap har i
samarbeid med Treteknisk utgitt en ny bok
om aptering.

Med aptering definert som “økonomisk optimal opp-
deling av stammen i stokker ut fra gjeldende prislister
og toleransekrav”, beskriver Den store Apteringsboka
verdi- og fordelingsaptering med eksempler fra ut-
valgte sagbruk i Norge, Sverige og Finland. Skog- og
sagbruksbransjen har i den senere tiden rettet opp-
merksomheten mot mer markedsrettede og kunde-
styrte tømmerleveranser. Behovene til sagbrukene og
tømmeret i norske skoger varierer, og det er ved
apteringen man i stor grad avgjør videre utnyttelse
og foredligsmuligheter til en tømmerstokk og et 
tømmerparti 

Boken er skrevet av Terje Birkeland og Erlend Nybakk
fra Skog og landskap, og Knut Finstad fra Treteknisk.
Den er utgitt av Norsk institutt for skog og landskap. 

Pris: 250 kr 
Kan bestilles via nettsiden: www.treteknisk.no

(18.06.2008, treteknisk.no)

Vi kan trelasttørking!         
• IM Kondensasjonstørker
• Kondensasjonstørker
• Vacumtørker
• Vi har både nytt og brukt tørkerutstyr
• Fuktighetsmålere - flere modeller

INMARK AS
Boks 17, 3163 Borgheim Tlf: 333 82000 - 900 82004

e-post: e-post@inmark.no 
Se vår hjemmeside: www.inmark.no

Lei av dårlig tørking?
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Stridsberg Norge AS, Stensrudveien 3, 
2335 Stange

Tlf.: 62 58 53 33 Fax: 62 57 30 17 

Sagtomta
2337 Tangen
Tlf.: 62 57 46 00   Fax: 62 58 25 59
Mob.: 907 38 655
www.teroteknisk.no

TeroTeknisk Service as

2607 Vingrom
Tlf.: 61 26 74 85  Fax: 61 26 23 58

e-post: arne-even@owren.no
nettadresse: www.owren.no

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

Postboks 8040 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Tlf.: 70 17 28 00  Fax: 70 17 28 01
www.lieds.no    e-post: post@lieds.no

Kjøsnes Maskin SAGTEKNIKK
Arn Olav Kjøsnes Ing. Carl H.Svendsen
7580 Selbu Reistad-Sentret
Tlf.: 915 97 357 3425 REISTAD   
Fax:73 81 60 49 Tlf.:95 23 74 60               

Fax: 32 84 23 31  

- En stokklengde
foran

Lieds Verktøy AS

Bygdesagenes leverandørguide

Ring: 331 65 574 / 331 65 576 steinar@john-flessum.no

Gunnestadveien 6, 3140 Borgheim
Tlf.: 33 38 20 00 - Mob. 900 82004

www.inmark.no

Kleverveien 4, 1540 Vestby
Tlf.: 64 98 65 20     E-mail: post@husqvarna.no

www.husqvarna.no

www.sag.no 23



F o r u m  f o r  n o r s k e  b y g d e s a g e r  

Returadresse:
Norsk Bygdesag Forening

6763 HornindalB


