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Sagbladet Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening ble 
stiftet i 1987. Foreningen 
har pr. 01.03.2011 345 med-
lemmer. Ordinært medlems-
skap: kr 1950 pr. år. Men for 
første året er det halv konti-
gent, dvs. kr 975.

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

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

STYRET
Jostein Ljones, leiar
5620 Tørvikbygd
Tlf. 905 15 901
josteinljones@gmail.com

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

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

Arnold Øverås,
styremedlem
Øveråsvn, 9360 Bardu
Tlf. 77 18 45 59
bardutre@online.no

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

FYLKESKONTAKTER

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

Akershus
Roar Sørgård,
Hurdal, tlf. 909 96 273

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nordland
Trygve Brenna,
Gravdal, tlf. 951 66 036

Troms
Arild 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 abonnement til samme 
adressat betales kr 250 pr. år for 
første tilleggs-abonnement, og 
kr 125 pr. år for alle ytterligere 
abonnement, Opplag 550.
Redaksjonen avsluttet:
15. august 2011.

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

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

Redaksjonen:
Jostein Ljones
Harald Mo Birkenes
Geir Håvar Ingdal
Arnold Øverås
Andreas Lomsdal

Utgivelse 2011
NR.: Materiellfrist Utgivelse
Nr. 1. 21. mars 01. april
Nr. 2. 21. april 05. mai
Nr. 3. 08. juni  22. juni
Nr. 4. 12. aug. 26. aug.
Nr. 5. 13. okt.  28. okt.
Nr. 6. 29. nov. 13. des.

Annonsepriser:
1/1 bakside: 2750,-
1/1 side: 2530,-
1/2 side: 1650,-
1/4 side: 1100,-
1/8 side:   770,-
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Rabatter: Ved minimum 3 inn-
rykk: 10%. Ved minimum 6 inn-
rykk: 20%

Forsidebilde: Per Arne Jostad har 
drevet Lien Sag & Høvleri A/S i 
mange år. Da bygdesagbruket 
i nabokommunen ble til salgs, 
valgte han å kjøpe og drive dette 
i tillegg. (Foto: Per Øyvind Berg).
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Sagbladet Frå redaktørkrakken

Det nærmar seg haust og sommaren 
er nok ein gong over. Håpar alle 
har hatt ein bra sommar, tross alt 
det tragiske som har ramma landet 
vårt. 

Vi er no i full sving igjen i foreininga 
etter ferien og mange kurs og 
arrangement står for døra. Vi bed 
dykk følgje med både i blad og 
nettsider om aktiviteten utover. 
Vi sender i desse dagar ut brev og 
informasjon om vår forsikringsavtale 
til alle våre medlemmar. Sjølv om 
ordninga var på plass før ferien, 
valde vi å vente med marknads-
føringa til no, når dei fleste er ferd-
ige med ferien. No håpar eg at alle 
tek seg tid til å undersøkje den 
nye forsikringsordninga og tek 
kontakt med forsikringsselskapet 
for å få gode tilbod. Ut frå dei opp-
lysningane vi har fått gjennom 
arbeidet vil dette bli lønsamt for 

våre medlemsbedrifter og det er vi 
veldig glad for.  

Bygdesagforeninga har over tid 
jobba med å få til ein betre flyt i 
omsetninga av restaureringsvirke. 
Det er stor frustrasjon blant mange 
av våre medlemmar i forhold til 
bestilling og spesifikasjonar på 
denne type material. Vi hadde ein 
dialog med Riksantikvaren i fjor, 
der vi ønskte å få på plass nokon 
spesifikasjonar på ein del av det 
virke som skulle leverast til restau-
reringsformål. Dette let seg ikkje 
gjere i følgje Riksantikvaren. Vi må 
difor vere kreative, og samarbeide 
med andre interessentar som fylkes-
kommunane, dei som utfører rest-
aureringsarbeidet og skogeigarar, 
og prøve å få til ei løysing som kan 
tene heile verdikjeda. At det kvar 
dag blir hogge tømmer som vert 
levert til massevirke men som burde 

vore selt til ei bygdesag for ein 
langt høgare pris og som ville gitt 
eit høgverdiprodukt i den andre 
enden er ei stor utfordring som vi 
skal arbeide vidare med. Om vi får 
profilert desse produkta på ein 
betre måte må det vere stor sak 
for heile skogbruket. Riksantikvaren 
har sjølve sagt at dei vil bruke 
50.000 m3 spesialvirke årleg i den 
strategien dei har lagt fram mot 
2020. Saka blir no diskutert med 
Landbruksdepartementet og i 
Innovasjon Norge og  vi håpar at 
vi saman kan finne gode løysingar 
på denne utfordringa. Vi veit at 
det er mange som brenn for denne 
saka og at det er mange som vil 
engasjere seg i dette arbeidet.  
Resultatet bør bli endå fleire og 
endå meir spesialiserte bygdesager 
i heile Norge. 

Inger-Marie

Gode sagvenner!
Det har på mange måtar vore ein 
uvanleg sommar, der me har hatt 
vanskar med klima og vertilhøve 
av mange slag. Uvanleg store ned-
børsmengder har herja både i aust 
og vest. Samtidig har Nord- Noreg 
hatt den finaste og varmaste som-
maren i mannsminne. 

Det er nok mang ein skogsveg som 
har fått store skader og er ufram-
kommelege etter flaumane som 
har herja i sommar, samt øydelagde 
avlingar for mange bønder. 

Men veret vert nok ikkje det som 
vert huska etter denne sommaren, 
dei grusome hendingane i Oslo og 
på Utøya kjem nok til å overskygge 
alle andre hendingar denne som-
maren. Det var heilt uverkeleg å 
fylje med på kva som ramma landet 

vårt den 22.07.2011. Ei så grusom 
hending som dette set alle andre 
hendingar i eit anna perspektiv. 
Det har i ettertid vore rørande og 
sjå korleis det norske folk har takla 
denne hendinga med kjærleik og 
omsorg for kvarandre. Kan hende 
det til slutt, kjem noko godt ut av 
all smerta og lidinga som folk frå 
heile landet har vore gjennom. 

Eg skal innrømme at eg i sommar 
har hatt lite fokus på Norsk Bygde-
sagforening i lys av alt som har 
skjedd og travle tider mellom regn-
byene. I tillegg stiller eg opp som 
ordførar-kandidat for Senterpartiet. 
Så eg er i skrivande stund i ferd 
med å planleggje valkamp.

For foreningen sin del har arbeidet 
starta oppatt etter ferien, så det 

kjem nok til å verte meir aktivitet 
i tida som kjem. Me er godt i gang 
med å planlegge kursaktiviteten 
utover hausten. Så det er berre å 
melde seg om ein har behov for  
påfyll av kunnskap. 

Styret skal snarast råd vidareføra 
arbeidet me starta på før sommar-
ferien, med å lage ein ny strategisk 
plan for bransjen vår. Dette arbeidet 
er nyttig for oss når me skal priori-
tere arbeidsoppgåver. Me har hatt 
ein god plan som har fungert bra 
i mange år men den er nok over-
moden for revisjon. Verden rundt 
oss endrar seg, og det må også me 
som bransje gjere skal me vere 
med å konkurrere inn i ein stadig 
tøffare byggebransje. 
 
Helsing Jostein
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Kurs
Norsk Bygdesagforening har mål 
om å arrangere 10 kurs i løpet av 
året. Vi har gjennomført 4 så langt 
og 3 nye kurs er datofesta:
•  Naustbyggerkurs i Lofoten. 5 
    dagers kurs frå den 7. september.
•  Sortering av konstruksjonsvirke 
    i Ytre Namdal og Bindal den 27. 
    og 28. oktober.
•  Sortering av konstruksjonsvirke 
    i Mosjøen den 9. og 10. september. 

Østerrike-tur i regi 
av Kystskogbruket
Skogprosjektet i Nordland inviterer 
aktørar innan skognæringa til 
interessant studietur til Austerrike 
10.-14. oktober. Målguppe er Skog-
og trenæringa, offentlige aktørar 
og beslutningstakarar i kystskog-
bruket. Påmelding og spørsmål kan 
rettast til Sonja Klotz mob: 413 59 
087 eller e-post: skl@fmno.no. På-
meldingsfristen er den 29. august, 
så det hastar om du er interessert. 
Sjå program på: www.kystskogbruket.
no. Turen har mest fokus på skogs-
drift og bioenergi, men også ele-
mentproduksjon og massivtre. 

Studietur i regi av Norsk 
Bygdesagforening
Norsk Bygdesagforening arbeider 
og med å få til ein studietur i løpet 
av året, men det er enno usikkert 
om vi får dette på plass i haust, 
eller om vi må utsette det til våren.  
Det er då snakk om Tyskland/
Austerrike/Sveits. Erfaringane viser 
at det er mykje arbeid med organi-
sering og planlegging, men vi har 
begynt.  

Agrisjå 2011 
Vi har i år valt å vere representert 
på Agrisjå, landets 3. største land-
bruksmesse som går av stabelen 26. 
til 28. august. Messa har i år rekord-
deltaking og alle dei store leveran-
dørane innanfor norsk landbruk er 
representert. Etter at vi kutta Dyrsku’n 
i Seljord, har vi i år valt å heller vere 
representert på Agrisjå i Stjørdal. 
Vi er invitert til å stå på felles stand 
med Allskog B/A, Skogselskapet, og 
andre. I tillegg er det fleire lever-
andørar av sagbruk og bioenergi-
anlegg. Vi håpar at dette vil bli ei 

positiv oppleving der vi kan få mark-
nadsført foreininga vår på ein god 
måte. Deltakinga blir eit prøvepro-
sjekt. Målet er framtidig samarbeid 
med Allskog og andre skog- og tre-
bruksaktørar om felles marknads-
føring. Geir Håvar Ingdal og Inger-
Marie Svingeset vil vere på standen. 
Håpar mange medlemmar stikk 
innom for ein prat.  

Skogbrand
Før sommaren opna Skogbrand 
si nye forsikringsavtale for med-
lemmar i Norsk Bygdesagforening. 
Den vil no bli publisert til kvar enk-
elt av dykk gjennom informasjons-
materiell. Dette vil bli utsendt i løpet 
av 3 veker. Vi gledar oss til å høyre 
om dei erfaringane våre medlemmar 
gjer seg. Vi har arbeidd med dette 
over tid og håpar at dette prod-
uktet er så bra at våre medlemmar 
blir strålande fornøgd.  

Sagbruksforsikringen er tilpasset 
bygdesagenes behov og tilbys som 
en pakke bestående av: Næringsbygg, 
eiendeler, driftstap, ansvar, arbeids-
maskin, firmabil og, yrkesskade.

Medlemmer av Bygdesagforeningen 
får 10% rabatt på pakkeprisen, og
dokumentert HMS-opplegg vil gi 
grunnlag for ytterligere rabatt.
Vi tar her med hovedpunktene fra 
avtalen med Skogbrand: 

Næringsbygg
– Forsikringen dekker:
 • Økonomisk tap hvis 
    bygninger blir utsatt for 
    skade.
 • Maskinelt utstyr, huseier-
    ansvar og naturskade er 
    inkludert.

Eiendeler
– Forsikringen dekker:
 • Skade på bedriftens varer, 
    maskiner, inventar og 
    løsøre.
 • Bygningsskade på leide 
    rom, rekonstruksjon av 
    arkiv og data samt riving 
    og rydding.

Driftstap
– Forsikringen dekker:

 • Økonomisk tap dersom en 
    skade på bygning eller 
    eiendeler gir stans i driften.
 • Forskjellen mellom 
    resultatet som ville vært 
    oppnådd uten skade, og 
    faktiske oppnådd resultat 
    i avtaleperioden.

Ansvar
– Forsikringen dekker:
 • Økonomiske tap som 
    følge av fysisk skade på 
    ting eller person.
 • Utgifter til advokat ved 
    erstatningssøksmål.
 
Arbeidsmaskin
– Forsikringen dekker:
 • Skade på alle typer arbeids-
    maskiner på hjul eller 
    belter.
 • Både registrerte og 
    uregistrerte maskiner.

Firmabil
– Forsikringen dekker:
 • Skade på annen person 
    eller annen persons 
    eiendom gjennom obl-
    igatorisk ansvarsforsikring.
 • Skade ved utforkjøring, 
    kollisjon, brann, tyveri, 
    glass og redning hvis 
    kaskoforsikring er valgt.

Yrkesskade
– Arbeidsgivere plikter å tegne 
   yrkesskadeforsikring for sine an-
   satte etter Lov om yrkesskade-
   forsikring. 

– Forsikringen dekker:
 • Tap, utgifter og eventuell 
    erstatning i forbindelse 
    med sykdom eller skade 
    som er påført i arbeids-
    sammenheng.

For alle punkter finnes valgmulig-
heter på hvor omfattende for-
sikringen skal være. Vi viser til full-
stendige forsikringspapirene som 
blir sendt ut, eller til å ta kontakt 
med Skogbrand på telefon 23 35 
65 00 for informasjon og tilbud om 
forsikring. Informasjon vil også 
finnes på www.skogbrand.no.
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Eiendomsskatt – 
utstyr hører ikke med
I forrige Sagbladet orienterte 
vi om noen erfaringer i for-
hold til eiendomsskatt. Vår 
framstilling ble misvisende. 

Sagbladet beklager at informasjonen 
i siste utgave var feil. Et av våre 
medlemmer gjorde oss straks etter 
utgivelsen klar over dette forholdet, 
som altså kan komme opp for bygde-
sager registrert som egne virksom-
heter. Bygdesagforeningen har sett 
nærmere på henvendelsen, og kilden 
som lå til grunn. Dette er en bet-
enkning fra advokatfirmaet Thom-
messen AS, ved Morten Fjermeros, 
utført på oppdrag fra Næringslivets 
hovedorganisasjon (NHO). 

Av skrivet går det fram at eiendoms-
skatt er et saksfelt med en del uklare 
begrep og avgrensinger. Mye bygger 
på gamle lovverk og rettspraksis.  
For bygdesager som omfattes av 
eiendomsskatt kan det trolig opp-
summeres som en hovedregel at 
utstyr og innredninger ikke skal 
med i takstgrunnlaget. Selv om sag-
benk, stokkmater, høvel og annet 
er boltet fast på vanlig måte er det 
ikke så sammenføyd med bygn-
ingen at det skal regnes som en del 
av denne. 

Det blir et spørsmål om skjønn når 
maskiner og bygninger er så inte-
grert i hverandre at utstyr skal regnes 
med i grunnlaget for eiendomsskatt. 
Her vil det blant annet virke inn hvor 
lett utstyr kan flyttes, om bygningene 
i så fall skades, og om bygningene 
deretter kan brukes til andre formål. 

Bygdesagforeningen velger å henvise 
de som blir berørt av eiendomsskatt 
å skaffe seg skrivet som er lagt ut 
på NHOs hjemmesider, eller kon-
takte oss. I løpet av et titalls sider 
gir det en grei juridisk oversikt til 
saksfeltet. Mest lærerik er kanskje 
vurderingene som er gjort i en del 
rettsavgjørelser. Her er eksempler 
fra produksjon av isolerglass, fra 
trykkeri, veveri og bryggeri.

Medlemsnytte - ved å stille opp!
Vår rettelse til skattesaken, er bare 
et eksempel på nytten som blir alle 
i foreningen til del, når medlem-
mer gir oss tilbakemeldinger. 

I den travle hverdagen mange med-
lemmer har, kan det være lett å 
bruke telefon eller e-post til annet 
enn å kontakte oss som arbeider 
med blad og organisasjon. Men det 
er riktig å takke de som har tatt 
seg litt tid til oss denne gangen! 
Otto Ullevålseter tipset oss i saken 
om eiendomsskatt. Per Arne Jostad 
fant tid til et par kveldstimer på 
saga for at det ble reportasje fra 
Torpa. En tredje som har stilt godt 
opp, er Arnold Forbergskog. Han 
tok på seg å referere fra et arrange-
ment v i trur mange medlemmer vil 

høre fra, og som det samtidig var 
vanskelig for oss å dekke opp. 

For Sagbladets spalter har vi selv-
sagt planer om å skrive og foto-
grafere fra flere medlemsbedrifter. 
Men i tillegg ønsker vi å få Norsk 
Bygdesagforening, medlemmer og 
fine treprodukter mer fram i ulike 
media. Blant annet tenker vi oss 
å gjøre nettsida med kjøp/salg-
funksjonen og medlemslista mer 
kjent. Mange av dere medlemmer 
har allerede gode nettsider med 
presentasjoner av produktene. Vi 
trur dette kan være interessant å 
skrive om for flere tidsskrifter. I 
arbeidet med å sette flere medier 
på sporet av gode løsninger med 
trebruk, kan det være avgjørende 
at du kan bruke litt tid med oss. 

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

Sagtomta, 2337 Tangen www.teroteknisk.no

Kjører egne sliperuter

FEILAKTIG OM SKATT: Som hovedregel skal utstyr ikke være med i takstgrunnlag 
for eiendomsskatt. 

Nytt om skatt!
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Ny giv ved Torpa Sag

Per Arne Jostad tok opp hånd-
kledet der andre kastet det 
inn. Snertingdølen kjøpte seg 
sag nummer to, og har fått 
en ekstra base i Torpa i Nordre 
Land. Nye grep får ting til 
å gå riktig vei på sagbruket. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg. 

Etter å ha kjøpt det konkursrammete 
sagbruket i nabokommunen for 
2 ½ år siden, har Per Arne Jostad 
i stor grad blitt pendler. Fra å drive 
Lien sag på gården hjemme i Snert-
ingdal ved Gjøvik, er han i det dag-
lige mest å treffe på Torpa sag. 
Eldstesønnen Amund har fått mer 
ansvar på Lien sag sammen med 
1-2 ansatte. 

Å kjøpe saga etter konkursen krevde 
selvsagt sitt, men har vist seg å gi 
gode resultater: - De to sagene ut-
fyller hverandre. Selv om hytte-
markedet i Synnfjell er viktig for 
salget fra denne saga, er det også 
grei avstand for å levere til Lille-
hammer-området. Avstanden fra Lien 
sag på gården hjemme i Snertingdal 

er 35 km. Det har vist seg som en 
veldig stor fordel at to sagbruk i 
denne størrelsen samarbeider om 
produksjonen. De utfyller hverandre 
bra, sier Per Arne Jostad. 

Tredje kapitel for Torpa Sag
Historien bak dagens Torpa sag er 
en oppbygging av gårdssag med 
utvidelser, en brann og oppbygging 
av ny sag. Deretter fikk saga ny eier, 
med AS Kistefos og Christen Sveaas. 
Dette gikk til slutt mot konkurs for 
sagbruket. 

Da dagens eier Per Arne Jostad kom 
inn i bildet, så han straks noen 
muligheter: - Av hus og maskiner 
var mye nytt, bygd i 1985-86, både 
etter brannen i den første eierens 
tid, og etter påkostninger fra forrige 
eier. Saga var dessuten bygd for å 
kunne ta tømmer i ekstra lengde 
og diameter. Flat, romslig tomt på 
23 dekar med kort vei til elv og 
vanning for tømmer var selvsagt 
bra. At vi ligger like inntil veien har 
vist seg positivt for markedsføringen. 
Her er det stor trafikk til hytteom-
rådene i Synnfjell. Trelast til hytter 
står nok for minst 2/3 av salget vårt. 

Vi selger ikke så mye direkte til nye 
hytter som bygges i området, men 
leverer desto mer til hytteprodu-
senter. Men kunder kommer innom 
når de skal vedlikeholde eller bytte 
utvendig kledning til hytter bygd 
på 1960- og 1970-tallet. Da kan vi 
tilby ukanta kledning, og kommer 
i kontakt i tide for å diskutere tre-
last til anneks eller påbygg, sier Per 
Arne Jostad. 

Klare prioriteringer
- Det er selvsagt mye å ta fatt i når 
en velger å kjøpe seg sag på denne 
måten. Og det er lett å koste på seg 
for mye utstyr, ved å bare regne seg 
fram til hvordan det kan tjenes inn. 
Jeg liker heller å ha tjent pengene 
før jeg bruker dem, og prioriterte å 
bytte til ny flishogger, barkemaskin 
og kjerrat. Inne på saga var det 
meste bra, men småjusteringer 
trengtes for å få god flyt. Sirkelsaga 
med stokkvogn og overblad tar 8,5 
meter og vel 80 cm diameter på det 
meste, men da må vi skjære med 
barken på, siden barkemaskinen 
ikke greier så stor diameter. Ute har 

ROMSLIG: Saghallen på 650 kvadratmeter er god å jobbe i. Fra kantsaga går hon 
ned med skakeverk, og transporteres under golvet sammen med flis, til flisa blåses 
ut med vifte like før hoggeren. - Inntak, stokkvogn og sag var dimensjonert for 
langt og grovt tømmer. Kunder som ønsker spesielle dimensjoner kommer til bygde-
sagene, så vi er nødt til å ha muligheten for dette tømmeret, sier Per Arne Jostad. 

MØNEÅS: Denne åsen er margsprengt 
og påspikra støttelister i riktig takvinkel. 
Åser av gran med toppmål fra 15-40 cm 
er blant hovedproduktene fra Lien Sag 
og Torpa Sag. De leveres med overflate 
rett fra barkemaskin og tørket, eller 
håndhøvlet med elektrisk høvel, og med 
sagsnitt mot taktro. De fleste åsene 
tørkes i kondensasjonstørke, men noe 
blir tørket naturlig siden det ofte er krav 
i restaureringsprosjekt. Her kan det også 
være krav om manuelt barket tømmer. 



Medlemsbedriften

Forum for norske bygdesager                                                                                       www.sag.no 7

vi kjøpt og satt opp bandsag for de 
aller største stokkene. Der tar vi 
stokker opptil ca 11 meter. 
- 2010 var første hele driftsåret og 
ga et bra overskudd med en ansatt 
i tillegg til meg sjøl. Han har vært 
med på drifta fra tidligere eier og 
kjenner utstyret. Heretter blir neste 
skritt å få automatisk pålegg til 
barkemaskinen. Da kan en mann 
skjære for fullt aleine, uten at den 
andre må lesse inn stokker med 
krana, sier Per Arne Jostad.

Av andre tiltak er det bygd vegger 
og tak over flishaugen. Det tjener 
en kanskje ikke inn, men det holder 
flisa tørr og en slipper at den fyker 
ut over tomt og materiallager i 
vindvær. Mye av grunnen mellom 
tømmerlager og inntak til saghus 
er dessuten pukklagt. Fra hoved-
vegen er en del av tomta asfaltert.  

To tørker
Saghallen er på 650 m2. Bruket har 
egen trafo, og 2 tørker. Den ene er 
for dyr i bruk slik strømprisene er, 
mener Per Arne Jostad. Strømut-
giftene blir fort store på slike bruk. 
I 2010 kom de opp i mer enn 250 000 
kroner. Fra før har Lien Sag gått 
sammen med andre trelastbedrifter 
om felles innkjøp av kraft. I år fikk 
også Torpa Sag koblet seg til denne 
ordningen, slik at saga nå har en 
fastpris på 36 øre kWh. – Dette vil 

hjelpe betraktelig. Med effektmåler 
som her, må en unngå å starte for-
bruket flere steder på en gang. Men 
så var det kaldt her og. Vi stoppet 
drift av saga og barkemaskin da 
gradestokken la seg på under 35 
minusgrader et par uker, sier han. 

Effekt av å selge byggevarer 
I 2010 tok ca 2500 m3 tømmer veien 
gjennom Torpa sag. I følge Per Arne 
Jostad var dette et litt forsiktig 
volum, fordi en ville sikre kontroll 
med kvalitet og fortjeneste. – Kap-
asiteten på saga er klart større enn 
dette. Vi vil nok øke produksjon og 
salg gradvis. Salg er noe eget, og 
interessant! Ofte et tålmodighets-
arbeid, og ingen kunde er lik en 
annen. Her ved Torpa Sag fikk vi 
i gang utsalg av trelast og byggevarer 
straks etter overtakelsen, mens den 
forrige eieren i sin tid var like rask 
til å legge det ned. Byggevarene 
er stort sett spiker, skruer, papp og 
plast. Akkurat de varene gjør at 
hytteeiere og lokale kunder tar 
turen innom så snart de skal ha noe 
gjort. Dermed får vi vist hva vi skaffer 
av trelast. Men utsalg krever tid av 
oss, og i Snertingdal velger vi nå å 
trappe litt ned på det.  

Hytteprodusenter
- En viktig del av salget skjer til 
Tinde Bygg AS i Ringebu. Dit selger 
vi mye boks, ofte med fasete kanter 

eller garp, utskårne søyler og åser. 
En annen viktig kunde er Familie-
hytta AS. Der er Lien Sag inne sam-
men med store leverandører som 
Rockwool, Isola, og flere andre 
spesialister på dører og golv. Lever-
ansene dit krever kort leveringstid. 
For så vidt er det skummelt å knytte 
så stor andel av produksjon og salg 
til denne kunden. Men vi valgte å 
bli med da vi fikk muligheten. Det 
er moro at ei bygdesag kan være 
med blant de store bygningsleveran-
dørene. I fjor leverte vi villmarks-
panel,  åser og søyler til 170 hytter 
fra Familiehytta, i år ligger det an 
til 240, sier Per Arne Jostad. All ut-
vendig villmarkspanel leveres ferdig 
kutta. 

Furu i grandistrikt
Siden ukanta kledning utgjør mye 
av salget til lokale hytter, er det en 
stor del furu som blir skjært i Torpa. 
Av vanlig laftetømmer skjæres det 
også mye. - Vi la på en høyere andel 
furu i fjor. Men i år vil nok gran-
andelen øke, så det blir minst 50/50. 
Dette kommer noe av åser som vi 
leverer mye av, men i år også av at 
vi skjærer mer gran til lafting. Dette 
er en spesiell satsing for rest-

REOLSYSTEM: Trelast i ulike varianter 
hører sammen med plast, papp spiker 
og skruer. Det redder helgas innsats på 
hytta når nytt anneks skal opp, eller 
vedlikehold må til. 

SYNLIG: Fra riksveien er det lett å slå fast at ny drift er på gang. Fra drifta ved 
Lien Sag erfarer Per Arne Jostad at god hjemmeside med informasjon på internett 
gir henvendelser og salg.
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aurering av eldre hus i regionen 
Land – Hadeland. Tradisjonelt er 
eldre hus i området laftet av middels 
grovt grantømmer i dimensjon ned 
til 5”, sier Per Arne Jostad. Spesial-
tømmer kjøpes i hovedsak fra Mjøsen 
Skog, Viken Skog og Nortømmer. 

Markedsføring er så mangt
- Jeg var svært bevisst på å ta tilbake 
det opprinnelige, første navnet 
med stedsnavnet på saga. Dette var 
positivt for lokale kunder og bygda. 
Faktisk kunne jeg også ta i bruk det 
opprinnelige telefonnummeret, da 
det viste seg å være ledig. Sammen 
med nye skilt og navn med tydelig 
skrift på veggen blir det lett å legge 
merke til fra veien, sier Per Arne 
Jostad. 

Ved Sagbladets henvendelse om et 
besøk, viste han klar vilje til å sette 
av tid. Akkurat det, er visst ikke 
like selvfølgelig:  - Å stille opp når 
lokalavisene ringer er jeg forsiktig 
med. Det går ut over arbeidstida og 
andre gjøremål, og det som kommer 
på trykk kan fort bli upresist eller 

misvisende. 
- Å stille opp for Sagbladet er der-
imot en innsats for foreningen. 
Jeg har erfart at de tiltakene som 
bygdesagforeningen gjør har stor 
nytte. På årsmøtene har det vært 
noen diskusjoner om kontingenten. 
Selv mener jeg den raskt betaler seg 
for den som gidder å dra på et års-
møte eller et kurs, for en får fort 

utbytte gjennom å bli kjent med 
andre. Nytten av foreningens arbeid 
skjer jo på andre hold også, men 
det å bli kjent med andre gjør det 
mye lettere å dekke opp bestillinger 
og finne fram til løsninger som fun-
gerer teknisk, sier Per Arne Jostad.  

Ny giv ved Torpa Sag

TYPISK TORPA: Gamle hus i Torpa og resten av Land- Hadeland-regionen har 
oftest tømmer av finkvistet, slankt og ikke særlig grovt grantømmer. 
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Sitkadager på 
Helgelandskysten

Det ble en vellykket faglig 
oppdatering om sitkagranas 
plass i kystskogbruket, da 
Fylkesmannen i Nordland, 
Helgeland Skogselskap og 
Alstahaug kommune satte 
treslaget på dagsorden 23. 
og 24. juni. Her ble det også 
sett nærmere på utnyttelsen 
fra bygdesager i distriktet. 

Tekst og Foto: Arnold Forbergskog.

Sitkadagene ble til som et resultat 
av prosjektet ”Økt verdiskaping 
i Nordlandsskogbruket” for å øke 
fokuset på kunnskap og informasjon 
om sitka- og lutzgran. Under arr-
angementet ble ulike sider og er-
faringer belyst i form av befaringer, 
foredrag og ikke minst erfarings-
utveksling fra både skogeiere, sag-
brukshold, og fra menige brukere 
av skogen som rekreasjon og tur-
område. Det var også deltakere 
med sterke meninger om granplant-
ning i kystområdene og særlig om 
sitka. 

Sitkafelt fra 1926
Det aller meste av de skogplantene 
som er plantet og som brukes i 
Nordland kommer fra Alstahaug 
Planteskole. Den ligger sydvendt 
under ”skjørtekanten” av De Syv 
Søstre, 25 km sør for Sandnessjøen. 
Her er det gunstig lokalklima. Store 
deler av den naturlige lauvskogen 
med alm og hassel ovenfor plante-
skolen er nå fredet.

Fra gammelt av har planteskolen 
forsynt kystområdene på Helgeland 

med planter til skog, leplanting og 
hagebruk. Etter at planteskolen 
i Grane ble nedlagt i 1994, har 
Alstahaug planteskole forsynt skog-
bruket på hele Helgeland. I tillegg 
leveres årlig en god del planter 
også lengre nord og sør i landet.
På planteskolen ble det i 1930-32 
anlagt plantefelt med ulike treslag 
fra inn og utland. Her har Skogforsk 
forsøksflater som er fulgt opp gjenn-
om mange år. Treslagene er blant 
annet sembrafuru, coloradoedel-
gran, hemlock, sibirsk edelgran og 
japansk lerk, Disse feltene forteller 
hva som kan produseres på våre 
breddegrader. Resultatene fra felt-

ene med sitkagran fikk naturlig nok 
mest oppmerksomhet under sitka-
dagene. 

Langt foran vanlig gran
Førstekonsulent Gisle Skaret fra 
fylkesmannen i Nordland har i over 
30 år vært meget sentral i arbeidet 
med å få skaffe frømateriale fra 
Nord-Amerika. Han orienterte grun-
dig og illustrativt fra oppfølgingen 
av de mange forsøksfelt som er 
etablert i fylke. Konklusjonen er 
at sammenlignet med norsk gran 
så har sitka/lutzgran fra 30–50% 
høyere produksjon. I Nordland er 
det nå plantet ca 80.000 daa med 

Konglesanking fra sitkafelt på planteskolen på Alstadhaug. Her finnes felt med 
mange treslag. En spesiell proveniens av sitka, ofte benevnt som lutzgran, er ofte 
framhevet som spesielt interessant.  

Både forsøksbestandene ved Alstadhaug 
planteskole og de private plantefeltene 
som ble besøkt under sitkadagene hadde 
store tømmervolum. 
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sitka og lutz, noe som utgjør i under-
kant av 1% av fylkets skogareal. 

I landsdelen drives en omfattende 
forskning på treslagenes produksjon 
og kvalitet. Mer enn 80 ars erfaring 
og forskning har vist oss at sitkagran 
fortsatt bør være et av hovedtre-
slagene for Ytre-Helgeland med 
tanke på et økonomisk skogbruk. 
Gjennom en god skogskjøtsel samt 
et målrettet forsknings- og utviklings-
arbeid kan vi forbedre kvaliteten 
på kystskogen. 

Sitka som bygningsmateriale
NorTre la fram status for bruken av 
sitka som råstoff for sagbrukene. 
Sitka er i dag godkjent på lik linje 
med norsk gran og furu for bruk som 
konstruksjonsvirke etter NS-INSTA 
142 (Nordiske regler for visuell sort-
ering av trelast). Arbeidet startet 
for ca 10 år siden, med tømmer fra 
de tidligste plantefeltene på Helge-
land fra 1927 med skur og sortering 
på Nes Trelastbruk, Bergene Holm.
Trevirket har også gjennomgått 
andre undersøkelser. For råtemot-
stand er konklusjonen så langt er 
at den ansees likeverdig med norsk 
gran. Også egenskapene for maling 
er testet. Her er konklusjonen at 
sitka gir samme vedheft som på 

gran, selv om det er litt mer av-
flassing på sitkakvistene ved bruk 
av oljebasert maling. Fullstendig 
informasjon er å finne Treteknisk 
Institutts rapporter 70, 68 og 63. 

Kortreist råstoff! 
Blant lokale vertskap på Helgelands-
kysten var Kristian Stensland fra 
Stensland Gårdssag, som fortalte 
om sin bedrift. I samarbeid Hilstad 
Maskin har de startet en ”nærpall-
produksjon”, markedsført som 
”Polarpall”, hvor både trevirket og 
den ferdige pallen skal fraktes minst 
mulig før den kommer i bruk. Polar-
pall var arrangørenes eksempel på 
at det går an å skape arbeidsplasser 
og verdier i distriktene med positiv 
miljøprofil.
- Bedriften ligger nært flere knute-
punkter hvor det finnes god kapa-
sitet for transport til fiskemottak 
i både Rødøy, Lurøy og Træna. Det 
medvirker til å begrense det totale 
utslippet av CO2, sa Stensland under 
sitt innlegg om lokal verdiskapning 
med basis i lokalt råstoff. Ved å 
bygge et varmebehandlingsanlegg 
har de oppfylt Mattilsynets krav 
om godkjenning av emballasje. Han 
hadde bare god erfaring med skur 
av sitka og lutz-gran. 

Skogvandring i ”nyskogene” 
Sitkadagene ble avsluttet hos Reidar 
Meisfjord. Han kunne vise sitka og 
vanlig norsk gran i mange bestand, 
slik at vi ved selvsyn kunne se for-
skjellene. De første plantningene 
var fra 1936. Av dette ble 2 daa 
avvirket i forbindelse med prøve-
skuren for å få sertifisert sitka som 
konstruksjonsvirke. Verdien av 
virket fra denne hogsten ble om 
lag 56.000 tusen – eller 28.000 pr. 
da.  – Ikke så verst, som han selv sa 
det.

Han har eget sagbruk. og i 2005 tok 
han ut 123 m3 på 1,5 daa, tilsvarende 
ca 80 m3 pr daa.  – Trelengdene var 
mellom 23-27 meter, og de fleste 
gav 4 stokker på ca 5 m. Avsmalingen 
på trærne var meget fin, og det ble 
lite hon, fortalte han. Etter å ha 
tatt ut det skurbare hadde han ca 
10 m3 med slipvirke. 
- Treavstanden er viktig, påpekte 
Reidar Meisfjord. Blir det plantet 
med for stor avstand blir trærne 
grovkvistet og en mister noe av 
lengdeveksten. Riktig planteavstand 
er ca 2 meter, det ser ut til å gi rask 
oppkvisting og gunstig årringbredde. 
Han oppsummerte erfaringen med 
sitka slik: - Grov, rett og verdifull! 

Fortsettelse følger på side 20...
Gisle Skaret (til venstre) og forsker Bernt Håvard Øyen fra Skog og Landskap 
gjennomgikk resultater fra forsøksfeltene.

Kristian Stensland eier av Stensland 
Gårdssag, bruker sitkagran til sin palle-
produksjon.
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Gode erfaringer 
med trefjøs

- Flere bygdesager kan bli med 
i produksjon av elementer til 
landbruksbygg, sier prosjekt-
leder Ola Øyen. Prosjektet 
“Norske klimafjøs i tre” har 
utviklet nye byggeteknikker 
som gjør at trevirket konkur-
rerer godt mot andre mater-
ialer på blant annet pris, dyre-
velferd og brannsikkerhet. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg. 

- Elementlaft og slepplaft er bygge-
teknikker der bygdesagene har en 
kjempemulighet til å oppgradere 
råvarene sine. For prosjektet Land-
bruksbygg i tre gjenstår det en del 
dokumentasjon, men gjennom 15- 
20 pilotbygg er erfaringene med 
tre svært gode for isolasjon, støy-
demping, brannfare, økonomi og 
CO2-regnskap, sier prosjektleder 
Ola Øyen i Silvinova. 
- Flere bygdesager bør tenke over 
mulighetene som ligger i landbruks-
bygg. Det krever noe å utvikle ele-
mentsystem, for eksempel teknisk 
utstyr, men samarbeid mellom flere 
sager er i praksis nødvendig også 
for å bli leveransedyktige på tids-
frister og større volum. Noe av det 
en oppnår er å korte ned på bygge-
tida. Den er viktig for kundene. 

Mye av grunnen til at landbruket 
gjennom flere tiår har valgt betong, 
er at ingen fra bygdesagene står 
fram og sier at de kan levere byg-
ninger av tre!, sier Ola Øyen. 

Gjennom hans selskap Silvinova AS 
er han prosjektleder for Landbruks-
bygg i tre, som nærmer seg sluttfasen 

etter tre års arbeid. Han har spesielt 
sett på industriell produksjon. Dette 
gir rimeligere bygg, kort byggetid 
og kan forenkle godkjenning av 
byggene fordi løsningene allerede 
er kjent og tilpasset forskriftene.  

Enkel frakt og kort byggetid
De politisk riktige fordelene treet 
har med å gjøre landbruket bære-
kraftig og fange CO2 når bonden 
bygger med eget råstoff, er vel så 
kjent at Sagbladet ikke legger sær-
lig vekt på det i denne sammen-
hengen. Prosjektetene Øyen har 
ledet har gjennom pilotbygg funnet 
eller dokumentert en rekke tekniske 
og økonomiske egenskaper ved 
trebygg. 
- En av fordelene med slepplaft og 
elementlaft er at fast treverk som 
dette tilsvarer lettisolerte vegger. 
Massivtre har selvsagt samme egen-
skap. 

Vegger levert som elementer gir 
enkel frakt, kort byggetid og lite 
søppel på byggeplassen. Det er stor 
fraktbesparing i forhold til betong 
på et eksempelbygg som dette hos 
Ole Stensrud i Gausdal. Hit kom det 
to trailerlass med veggelementer 

NØKKELEN: - Å oppgradere råstoff er nøkkelen for å lykkes som bygdesag, mener 
Ola Øyen. I dette fjøset er det brukt en tømmerdimensjon som tilsvarer et utbytte 
på 8”- bredde. Men stokkene er kantet ned til 6” bredde i ferdig vegg. På den 
måten skjærer en bort krok. Høyda på stokken i ferdig vegg varierer. Her er det 
brukt mange stokker med grov kvist og vridd ved som ellers ville endt i massevirke. 
Kantet, tørket, profilfrest og satt sammen med gjengestål blir det et stivt vegg-
element som kan heises på plass med kran. Elementene er skrudd til stenderne av 
limtre med ei grov list som dekker skjøtene ut- og innvendig.

GODE VALG: - Med å bygge fjøset sitt i tre har Ole gjort opp for seg i klima-
regnskapet. Jeg trur landbruket i enda større grad vil få søkelys på å være bære-
kraftig i forhold til CO2-belastning, sier Ola Øyen (til høyre). I et annet prosjekt 
i Rogaland skal han nå se på rimelige løsninger for sauefjøs. 
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til et bygg på 22 x 50 meter. Med bet-
ongvegger ville det vært 10-12 lass 
betong. Alt av vegger i bygget var 
reist på to dager. Og elementsys-
temer er godt egnet til andre byg-
ninger, som garasjer eller nærings-
bygg, minner Ola Øyen om. 

Sammenbunta takstoler og 
massivt tak
- Et poeng med trekonstruksjoner 
som dette er å tenke fra taket og 
ned. Betongbygg planlegges fra 
grunnen og oppover. Vekta krever 
andre tiltak i grunnarbeidet, og 
ikke minst må en tenke avstiving 
i taket på betongbygg. Her er vegg-
elementene, med innfesting i søyler 
og det massive tretaket, stive i seg 
sjøl. 
- Takstolene er sammenbuntet 4 og 
4. Det øker styrken i dem med 10% 
sammenliknet med enkeltstoler. 
Takflatene av 2 x 6” plank på høykant 
er avstivet ved sammenspikring til 
massive flater. Plankene har fall-
ende lengder, er skjøtet fortløpende 
og sammenspikret med 60 cm 
mellomrom, sier Ola Øyen. 
- Både vanlige reisverksbygg i tre 
og betong har store behov for kryss-
avstiving i tak og vegger. Kostnaden 
til slik avstiving kan bli anslagsvis 
10% mer enn ved å bygge som her, 
sier Ola Øyen. 

Scorer på fukt og ammoniakk
- Selv om de gode egenskapene 
for trevirke er godt kjent, gjenstår 
det for prosjekt landbruksbygg å 

dokumentere dem. Både slepplaft 
og massivtre gir tørre fjøs i forhold 
til betong. Stål og betong skaper 
mye kondens når temperaturen 
svinger, eller der varm luft slipper 
ut av ventilasjonsåpninger.
- Ammoniakkinnholdet i lufta er 
også svært bra, tilnærmet null. Van-
lige verdier i betongbygg er 20-40 
prosent, noe som er for høyt i følge 
Arbeidstilsynet. 
- Gjennom prosjekt landbruksbygg 
har vi sett eksempler der ytelse på 
mjølkeku har økt vesentlig ved å 
bygge i massivtre, sier Ola Øyen. 

Tre som førstevalg
Generelt vil mange i landbruket 
tenke trematerialer for nye bygg, 
mener Ola Øyen. Et typisk eksempel 
er byggherren Ole A. Stensrud i 
Gausdal. En brann la den gamle 
driftsbygningen i aske.
- Heldigvis kom alle dyr seg ut da 
det brant. Men i tida etter en brann 
sover du ikke godt. For meg ble 
det mang en nattetime foran PC-en. 
Søk på nettet var et godt tidsfordriv, 
en passe blanding av nytte og av-
kobling. Langt bedre enn å synke 
passivt ned foran fjernsynet. Jeg 
leste om trefjøsprosjektet og slepp-
laft-bygninger på nettet. Etter hvert 
tok jeg kontakt med prosjektet til 
Ola Øyen, sier Ole A. Stensrud.
- Jeg var i utgangspunktet klar for et 
nytt fjøs i tre, betong var nærmest 
uaktuelt. Betong er ikke pent i land-
skapet. Tre demper også mye lyd. Her 
er heller ikke vifter, ventilasjon går 
gjennom åpent møne. Å slippe vent-
ilasjonsanlegg teller svært mye! 

LANDSKAP: Ole A. Stensrud var opptatt 
av både detaljer ved bygningen og av 
å finne en løsning som passet til resten 
av tunet og landskapet rundt. 

FIREDOBLE: Takstolbuntene er lagt an på søyler for hver 4 m. Skjøten mellom 
dragerne er lagt an på limtrestendere 190 x 190 mm, og er flyttet til sida for 
mønet, for å utnytte golvplassen. Oppå takstolene hviler 2 x 6” plank i fallende 
lengder, spikret sammen til massive taksider. 

Fjøs for 55 ammekyr
•  Byggherre Ole A. Stensrud, 
    Halvorsli, Gausdal.
•  Mål: 22 x 50 meter.
•  Vegger: Tømmer i treramme. 
    Tak: Takstoler i bunter, massivt 
    planketak 2 x 6”.
•  Forbruk 450 m3 trelast. Har 
    bundet 400 tonn CO2.
•  Pris 4,7 millioner kroner, tilsvarer 
    stålbygg.  
•  Innvendige stendere av limtre 
    190 x 190 mm.
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Det gir ikke kilder til brann som 
diverse vifter med støv og rust er. 
I forhold til brannvern burde vifter 
vært underlagt spesiell kontroll i 
husdyrrom. Jeg er godt fornøyd med 
fjøset og denne løsningen. 
Totalt kom det på en vettug pris 
sammenliknet med alternativer der 
betong, stål eller tre og isolasjon 
inngår. Det er blitt et solid og godt 
bygg der dyra trives bra. Taket 
aleine krevde 26 000 lm 2 x 6”, men 
jeg sparte nok ca 200 000 kroner 
i forhold til sandwichplater. Jeg 
valgte å koste på tilsvarende i gode 
innredninger, sier Ole A. Stensrud.   

Bygdesager – ta skritt 
framover!
- Hvilken rolle kan bygdesagene ha 
for landbruksbygg i tre? 
- Bygdesagene må i større grad ta 
skritt inn i framtida, utvikle seg! 

Å skjære vanlig trelast som industri-
sagbruk leverer til pressete priser 
gjennom trelastutsalg i kjeder er 
ingen redningsplanke. Små sagbruk 
må enten skjære kremen av tømmer-
mengden og få ut spesiell trelast 
i dimensjoner og kvalitet, eller opp-
gradere den delen av tømmeret 
som industrisagbruk ikke vil ha, 
eller utnytter dårlig. 
- For å gjøre framskritt må bygde-
sagene tenke samarbeid. Knytte 
seg sammen, og få kontakt med 
entreprenører som kan montere 
elementer. Sætersmoen sag i Alvdal, 
som har levert elementer til Oles 
nye fjøs, har greid å ta tak i dette. 
Men det er plass til flere bygdesager 
i dette markedet. I Rogaland er 
et samarbeid på gang, der noen 
skjærer stendere og stolper, andre 
laftestokken, eller panel og tak. 
Et slikt samarbeid gir oversikt over 

materialtilgang samlet, og en tar 
sikte på produksjon av massivtre. 
400 sauefjøs skal bygges i dette 
fylket aleine. Sauenæringen trenger 
billige bygninger, og dette er vi i 
gang med å se på. Sauefjøs er virk-
elig noe å ta tak i for bygdesager 
i hele landet, sier Ola Øyen. 

Gode erfaringer 
med trefjøs

Prosjekt Landbruksbygg i 
tre “ Norske klimafjøs i Tre”
•  Satt i gang av NHO Innlandet, 
    Trefylket Hedmark, Nortura, Tine, 
    Gjensidige DnB.
•  Videreføring av Innovasjon 
    Norge ved Trebasert Innovasjons-
    program i 2-årig prosjekt.
•  Samarbeider med SLF og Norsk 
    Landbruksrådgiving.
•  Trefjøsseminar - Gardermoen 18. 
    og 19. oktober. 
•  www.trefjos.no.

Rundbuehaller 
i stål med bredder 
8, 10, 12, 14 & 16 m

Priseksempler: 
            8x15 m. kr.   85.800,-
          10x21 m. kr. 137.500,-
          14x18 m. kr. 171.600,- 

Prisene er uten treverk og frakt. 
Vi har også flyttbar hall på 5x6 m. 
som kan forlenges.

Tlf. 62 49 39 80 / 915 36 899
post@futurehaller.no
www.futurehaller.no

Future 
Rundbuehaller Norge DA

Postboks 28
3107 SEM
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Sagbladet Nytt om standarder

Arbeidet med standarder og 
sertifiseringer ser ikke ut til 
å hvile ute i verden. Et fore-
drag ved årsmøtet til Norsk 
Treteknisk Institutt (Treteknisk) 
signaliserte at norske stand-
arder mister betydning i for-
hold til europeiske standarder. 
Sagbladet kontaktet Audun 
Øvrum ved Treteknisk for en 
oppdatering. 

Tekst: Per Øyvind Berg. 

- Generelt er de standardene en 
kjenner i Norge i dag ikke noe en 
må bruke, men de er en hjelp for 
å fylle kravene i Plan- og bygnings-
loven. Men unntaket er såkalte 
harmoniserte standarder, med EN-
benevnelse. Disse er det ikke så 
mange av som er i bruk i Norge, 
men et typisk unntak er likevel EN 
14081 for konstruksjonsvirke. Den 
er kjent også for bygdesagene, og 
er obligatorisk å følge fra kommende 
nyttår. Pr. definisjon skal en prod-
usent av slikt virke være sertifisert 
av en tredjepart, som igjen er god-
kjent av Statens Bygningstekniske 
Etat. En må ikke CE-merke i Norge, 
men en må tilfredsstille den har-
moniserte standarden, så i det blir 
praksis det samme som å CE-merke, 
forklarer Audun Øvrum, avdelings-
leder ved Treteknisk. 
- En tilsvarende standard for panel 
og kledning trådte i kraft allerede 
2008. Men en ser at det ikke finnes 
ressurser for å følge dette opp, og 
helst er det nok offentlige bygge-
prosjekter der det kan bli krav om 
CE-merking etter denne standarden. 

Han betegner CE-merket som først 
og fremst et handelspass, og ikke 
et kvalitetsmerke. Men for noen 
produkter, som for eksempel kon-
struksjonsvirke, vil CE-merkede prod-
ukter ha så store krav til sikkerhet 
at CE-merket er en form for kvalitets-
merke. 

Visuell sortering ikke noe hinder
- Hvor mye av norsk trelast er visuelt 
sortert i dag? Vil nye standarder be-
grense eller stoppe visuell sortering? 
- Statistikk over sorteringsmåte 
mangler, men utfra at de store 
produsentene sorterer maskinelt, 
vil jeg anslå at visuell sortering står 
for 10-20% av omsetningen. Stand-
ardene begrenser ikke andelen 
visuell sortering. Derimot handler 
det om effektivitet, og om å sortere 
maskinelt for å få fram mest mulig 
C 24-last. I løpet av siste et til to år 
har denne styrkeklassen etablert 
seg som standard i byggevare-
markedet. Fordi visuell sortering 
til sammenlikning er konservativ, 
strengere, blir det for lite trelast 
som kommer i C-24 klasse om en 
skulle sortert visuelt, sier Audun 
Øvrum. 

Trekonstruksjoner – med 
betongdimensjonering? 
- Oppsummeringen av hvordan nye 
krav i standardene utvikler seg, ser 
ut til å bety at trekonstruksjoner må 
gjøres like klumpete som betong-
konstruksjoner, fordi en legger inn 
enda større sikkerhetsmarginer. Er 
dette dekkende for situasjonen? 
- Det kan sies på den måten! Res-
ultatet er at trelast står tilbake med 
mindre kapasitet som byggemat-
eriale enn før. 

- Årsakene er veldig sammensatt. 
Dels har en bestemt seg for nye 
måter å beregne på. Og andre deler 
av Europa bruker trelast på andre 
måter enn oss, og har andre utgangs-
punkt. Det er hestehandel hele veien, 
for å komme frivillig fram til et 
felles regelverk, og det har holdt 
på siden 1970-tallet. 
- Alliansene våre finner vi først og 
fremst hos land som bygger og 
bruker tre på samme måte som oss, 
gjerne Sverige, Finland og Danmark. 
Men også andre land som Tyskland 
og England er viktige forbindelser 
for å avklare felles interesser i tide, 
og komme fram til klare syn når 
saken er oppe. I forhold til tidligere 
sertifiseringsrunder ser vi at Finland 
i større grad nå retter innsatsen mot 
kontinentet. 

Ny dokumentasjon 
- Vi mener det ikke er riktig at tre-
virke kommer forholdsvis dårligere 
ut i styrke enn før. Dette handler 
mye om å være gode lobbyister, der 
vi ser at andre har kommet fram 
med sine syn, hittil. For oss betyr det 
at vi må legge mye arbeid i å skaffe 
ny dokumentasjon. Arbeidet skjer 
dels for å få overgangsordninger 
og tilpasninger nå, men også for 
å få resultater når Eurokoder skal 
evalueres om 5 år, sier han. 

VISUELL SORTERING: Endringer i stand-
ardene gjør ikke visuell sortering avlegs, 
sier Audun Øvrum ved Treteknisk 
(Arkivfoto).

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !

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

    www.se-saws.no

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

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!
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Sagbladet

Følger for bygdesagene 
- For å kunne sertifisere seg må en 
dokumentere at en har et kvalitets-
system for produksjon av konstruk-
sjonsvirke som beskrives i en kval-
itetshåndbok. Foreløpig er det kun 
Treteknisk som har sertifisert bed-
rifter for CE-merking av konstruk-
sjonsvirke i Norge, men andre firma 
som SINTEF Byggforsk, NEMKO AS 
og Det Norske Veritas har rett til 
å utføre slik sertifisering.
- I praksis vil produksjon og salg av 
konstruksjonsvirke kreve at alle 
produsenter sertifiser seg, også ved 
salg innenlands. Slik sertifiseringen 
har foregått til nå, har bedriften 
kontaktet Treteknisk for å få tilsendt 
kriteriene for en kvalitetshåndbok. 
Ut fra disse kriteriene utarbeider 
bedriften en kvalitetshåndbok, som 
sammen med en søknad om serti-
fisering sendes til Treteknisk. Kval-
itetshåndboken blir så evaluert av 
Treteknisk. Etter eventuelle revider-
inger vil Treteknisk foreta et bedrifts-
besøk for å se om systemet fungerer 

i praksis. Etter besøket vil så bedriften 
få sertifikat for produksjon av kon-
struksjonsvirke, hvis kvalitetssystemet 
er godt nok. Bedriften blir så fulgt 
opp med kontrollbesøk en gang 
årlig for å beholde sertifikatet. Kost-
nadene for selve sertifiseringen vil 
ligge på 15-20 000 kroner, og kost-
nadene for den årlige kontrollen 
vil ligge på 10-15 000 kroner, sier 
Audun Øvrum.

 
Panel og kledning enklere 
- For panel og kledning er det enk-
lere, her kreves ikke sertifisering 
fra noen tredjepart. I stedet kreves 
det jeg kaller et sunnhetssertifikat, 
med oppramsing av treslag, brann-
motstand, tall for avdunsting og en 
del andre verdier som er kjent. Dette 
kan sagbruket sette opp selv og 
sende med varen. Også dette kravet 
gjelder for innenlands salg, men selv 
for større industrielle sagbruk ser 
en at dette følges opp i varierende 
grad. Det er ikke dette kunden/ 
byggherren ser etter på bygge-

plassen, derimot fuktinnhold, var-
iasjon i mål og annet. 
- Kan spesialprodukt komme som 
unntak, og vil det være aktuelt for 
bygdesager å lage egne standarder? 
- Spesialprodukter vil det helt sikkert 
bli unntak for. Og det er fullt lovlig, 
og fornuftig å lage egne standarder. 
Da får en dokumentasjon for sort-
ering, framstilling og bruksmåte 
for de varene en selger, og kan møte 
eventuelle reklamasjoner om det 
kommer, sier Audun Øvrum. 

Selv var han med på å utarbeide 
standarder for ujustert trelast og 
materialer av kjerneved sammen 
med bygdesagforeningen i fjor. 

Kilder: www.treteknisk.no, foredrag 
fra generalforsamlingen ved Tre-
teknisk, juni 2011, CE-merking av 
trelast, notat av Audun Øvrum,
CE-merking av panel og kledning, 
notat av Audun Øvrum.

Jajod høvleriutstyr.
 

Maskin som tar unna 
høvelmaskin og legger 

opp i pakker.
Helautomatisk.
15000.- + mva.

 
Olaf Dybvad.

7517 Hell
 Tlf 91145773

BygdeMart`n
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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

Salg/service av tømmersagblader 
og verktøy

• Rillestål
• Not og fjær
• Høvleverktøy
• Kutterstål
• Borer
• Vendeskjær
• Båndsagblad

LIEDS Verktøy AS
Postboks 8040
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00
Fax:      70 17 28 01
E-post: post@lieds.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
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En ny museumsbygning ved 
Romsdalsmuseet kan bli en 
ny attraksjon. Blir den oppført 
som planlagt, vil den bli Nor-
ges største bygning i massivtre. 

Tekst: Per Øyvind Berg. 

Det nye utstillings- og magasin-
bygget for Romsdalsmuseet skal 
oppføres i massivtre. - Materialet 
er godt egnet til å fornye magasin-
plass for museet, til utstillinger, 
og som kontorlokale. Byggestart 
er ikke klarlagt, det avhenger av 
finansiering med samspill fra kom-
mune, fylke og stat. Men håpet er 
stadig å få satt spaden i jorda neste 
år, da museet fyller 100 år, opplyser 
konservator Signy Haraldsen ved 
Romsdalsmuseet. Romsdalsmuseet 
er regionmuseum for Romsdal med 
administrasjon i Molde. 

Museet forvalter ca 100 antikvariske 
bygninger og 30.000 gjenstander 
foruten et omfattende lokahistorisk 
arkiv. I dag oppbevares mye av 
samlingene under dårlige forhold, 
og tilfredsstiller på ingen måte de 
mest elementære krav til forsvarlig 
oppbevaring og klimastyring. 

Traust tre i ny teknikk
Prosjektet er i Stortingsmelding 22 
omtalt som en bygning “med tyd-

elig særpreg og vil bli et signalbygg 
som benytter seg innovativt av trad-
isjonelle trematerialer”. Romsdals-
museets styre fikk svært god inte-
resse fra arkitektfirmaer da de ut-
lyste en Plan- og designkonkurranse 
for nytt museumsbygg i 2007. 29 
firma fra Norge, Norden og fra 
Europa for øvrig meldte sin inte-
resse. 

Bygget er energiøknonomisk gun-
stig med jordvarme i magasin, med 
lite vindusareal og høy kvalitet på 
isolasjon i vinduene.  Bygget er ut-
rustet for i fremtiden å kunne kob-
les til et offentlig fjernvarmenett. 
Landbruksdepartementet la fram 
nyheten om bygget i juni. Her legges 

det vekt på at det nye bygget Roms-
dalsmuseet planlegger, kan bli 
Norges største bygning i massivtre. 
Det er ellers vist til Romsdalsmuseets 
visjoner om at bygget skal gis et 
moderne og tydelig uttrykk med 
god estetisk form, arkitektoniske 
kvaliteter og representere nyskap-
ende norsk trearkitektur og tretek-
nologi. Videre skal bygningen være 
en interessant kontrast og kommentar 
til museets bygningshistoriske sam-
linger. 

Kilder: Landbruks- og matdeparte-
mentet og Romsdalsmuseets 
hjemmesider.

VI TILBYR dykk å få besøk av ein rådgjevar ein 
dag for å gå gjennom drift, investesteringar, 
logistikk, tomtespørsmål, søknader m.m.
  
BAKgRuNNEN for ordninga er at vi stadig får 
faglege spørsmål til foreininga som er vanske-
leg å svare på gjennom ei telefonsamtale. 
Mange av våre medlemmar er små bedrifter 
med lite tid og ressursar til å finne tak i all 
faginformasjon på eiga hand.  

DET ER DIFOR med glede vi kan tilby denne råd-
gjevingstenesta, der de får  høve til å få på plass 

ein rådgjevar til å å diskutere vidare utvikling 
av bedrifta med.

TA KONTAKT med Norsk Bygdesagforening, 
Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal. 
Tlf.: 57 87 66 60 el. 918 86 113 for meir info.  

Norsk Bygdesagforening tilbyr alle sine medlemmar 
ei svært gunstig rådgjevingsteneste

Sagbladet
Storslåtte bygge-

planer i Molde

STORT: Romsdalsmuseet ønsker å reise et signalbygg av arkitektonisk høy klasse 
med nyskapende bruk av byggteknologi. Bygget er planlagt til 3527 m2 brutto 
areal, og skal være et bærekraftig, robust prosjekt som innebærer en fornyelse av 
trehustradisjonen. (Illustrasjon: Romsdalsmuseet).
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Sagbladet
Sitkadager på 

Helgelandskysten

Fortsettelse fra side 11...

En verdi i seg selv
Et eget tema for sitkadagene var 
CO2-binding. Beregninger fra et 
av de eldste feltene viste 143 kub-
ikkmeter i totalproduksjon under 
bark. Med totalproduksjon er også 
virke tatt ut i tidligere tynninger 
og naturlig avgang lagt til dagens 
stående kubikkmasse. I gjennom-
snitt har feltet tatt opp ca 1,5 tonn 
CO2 pr.år, for den delen av treet som 
er over stubben. Om en setter kvote-
pris på opptaket til 125 kroner pr. 
tonn, svarer CO2-opptaket til ca 260 
kroner pr. år. Den som gjorde nær-
mere rede for samfunnsøkonomien 
ved skogreising med sitkagran var 
Johan C. Løken, styreleder i Det 
norske Skogselskap. Han presiserte 
flere ganger at CO2-bindingen var 
den klart største verdien for sam-
funnet. En rapport konkluderer 
med at en kan forvente et over-
skudd i tømmermarkedet på minst 
800 millioner kroner og en samfunns-
økonomisk verdi for CO2-binding 
i området 12-16 milliarder kroner 
ved å plante sitkagran. 

Skogbefaring fra båtdekk 
- og debatt
Sitkagran og spredning ble et hett 
tema under sitkadagene, der synsing 
og forskning og miljømyndigheter 
stod steilt mot hverandre. Men det 
viste seg at de ulike konklusjonene 
oftest stammet fra hvilke forutset-
ninger som ble lagt til grunn. Her 
synes det å være behov for at de 
ulike fagmiljø kommer sammen og 
gjennomfører felles forskning. Det 
er mange gamle bestand i fylke der 
en lett kan sjekke spredningen. 
- Det er ingen bevis for at sitka for-

trenger andre treslag, sa Bernt 
Håvard Øyen. Som et eksempel viste 
han til sitkaplantningene ved plante-
skolen fra 1927. Der har forskningen 
kun registrert 5 stk. sitkaplanter 
som har spredt seg utenom de 

plantede bestand siden registrer-
ingen ble iverksatt 1986.

De omtrent 50 deltakerne fikk se 
flere eksempler på sitkaplantninger 
fra sjøen, på en befaring i øyriket 
med MS Gamle Helgeland. Det 
skjedde i strålende sommervær, på 
speilblankt hav, og med sankthansbål 
og liv langs strendene. 

Blant annet fikk vi se Lauvøya og 
Finnkona som er to av øyene der 
Helgeland skogselskap har plantet 
sitka. Mitt inntrykk etter to sammen-
hengende dager med både entusi-
aster og skeptikere, er at vi alle 
hadde lært mye, at kunnskapsnivået 
var økt og at skepsisen var redusert.

Skogeier Reidar Meisfjord orienterer fra plantefelt i egen skog. 

Ledende leverandør av
sagbruksmaskiner !
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Stabilt, og noe økning 
i tømmerpriser
Mjøsen skog melder om fortsatt 
god etterspørsel etter massevirke, 
og øker prisene med 5 - 10 kr/m³ 
for hogst etter ferien. Massevirke 
gran betales med 305 - 310 kr/m³ 
og massevirke furu har en pris på 
295 kr/m³. 

Til tross for at det registreres stor 
innenlandsk byggeaktivitet, har 
etterspørselen etter trelast så langt 
vært moderat. Det er fortsatt en 
del usikkerhet om utviklingen i 2. 
halvår. Vårens sagtømmerpriser 
videreføres fram til og med hogst-
periode 9, det vil si hogst fram til 
15. september. Det forventes god 
avsetning på alle sortiment utover 
ettersommeren og fram til årsskiftet. 
Interessen for hogst er stor, men 
avvirkning kan bli hindret av fuktig-
het i terrenget. Referansepriser på 
sagtømmer av gran oppgis til et 
nivå på 465 kr/m³, og for furu til 
440 kr/m³, melder Mjøsen på sine 
hjemmesider. 

Havass tegner et litt annet bilde, der 
sagbrukene oppgis å ha forholds-
vis mye tømmer på lager ved inn-
gang til sommerferien. Trelastmark-
edet preges noe av høy produksjon 
og økende import av svensk trelast.
Sagtømmerprisene er uendret og 
gjelder fram til 1. oktober. Masse-
virkeprisene er fastlagt for 2. halvår 
og opprettholdes på et forholdsvis 
høyt nivå. Furu massevirke gis et 
høsttillegg på kr 10,- fra 1. august 
og ut året. Massevirkeprisene til-
sier at bestand med høy andel masse-
virke og tynninger bør prioriteres.

Kvarnstrands kjøper 
Stridsbergs 
Kvarnstrands Verktyg AB har kjøpt 
Stridsbergs Norge AS og øker der-
med sin virksomhet i Norge. Kvarn-
strands Verktyg AB har eksistert 
siden 1945 og har egne virksom-
heter i Sverige, Norge og Finland. 
De etablerte seg i Norge 1998 gjenn-
om oppkjøp av Kværner Mesnas 
produksjon av massive høvelverktøy. 
Foretaket har totalt 60 ansatte i 

Sverige og i Norge har man inntil 
nå hatt et salgskontor med to selgere.

Stridsbergs Norge AS etablerte seg 
1987 i Norge og er en ledende 
servicestasjon både for sirkel- og 
båndsagblader, og har i dag totalt 
16 ansatte i sin virksomhet på Stange. 
Stridsbergs Norge AS kommer fort-
satt å drives videre av brødrene 
Peter og Christer Hesseborn.
- Målsettingen med oppkjøpet er at 
vi nå skal utvikle servicen i Norge 
videre. For å gi de norske kundene 
den beste og mest effektive service 
skaper vi nå et komplett fullservice 
virksomhet på Stange, sier David 
Kvarnstrand, som også påpeker at 
geografisk sett ligger Stange optimalt 
for å tilfredstille kundenes behov, 
skriver Kvarnstrands Verktyg i en 
pressemelding. 

Plan for skogsvegar 
i Hordaland 
Verdiskapinga knytt til skogbruket 
vil venteleg doblast dei neste 20 åra, 
når ein kan byrje å hausta etter 
skogreisinga på 50-60-talet. Gode 
skogsvegar vil vera avgjerande, og 
fyrste steg er hovudplan for skogs-
vegar. Planen skal gje ei samla over-
sikt over eksisterande skogsvegar 
og synleggjere vegbehovet dei neste 
10 åra. Arbeidet med å kartleggje 
dagens vegnett starta hausten 2009 
og skal ferdigstillast i år. 

Hovudplanen vil prioritere prosjekt 
etter lønsemd. Arbeidet vert av-
grensa til skogsbilvegar og traktor-
vegar som held stigningskrav til bil-
veg. Planen vert utarbeidd etter 
optimale tekniske løysingar, uav-
hengig av eigedomsgrensene. Skog-
eigarane blir såleis ikkje kontakta 
i denne runden, men hovudplanen 
vil danna grunnlag for vidare det-
aljert områdeplanlegging, som 
seinare vil innebere grendavise 
møter med skogeigarar. Prosjektet 
er organisert av Fylkesmannen i 
Hordaland med Oddbjørn Helland 
som kontaktperson og prosjektleiar, 
og er ein del av det nasjonale Kyst-
skogbruk-prosjektet. 

Kilde: FMLA Hordaland

Telemarkinger 
hamstrer vinterved
Aldri før har fylkets vedprodusenter 
opplevd etterspørselen så stor som 
i år. Ole Bjørge ved Skien ble utsolgt 
allerede i april. Av frykt for spreng-
kulde og høye strømpriser, kjøper 
mange større volum enn før. - Det 
har vært helt vilt i år, sier Bjørge. 
I fjor gikk han tom for ved i juni og 
synes det var veldig tidlig. 
- Normalt har jeg vært utsolgt 
i september, forklarer vedprodu-
senten til Telemarksavisa. Fra kon-
takten med kundene vet han at det 
er høye strømpriser, og to strenge 
vintre, som har ført til den store 
etterspørselen. Vedlageret ligger 
ved innkjøringa til avfallsplassen, 
der folk kommer forbi med henger 
fordi de skal levere avfall. Årlig 
produserer han 500 storsekker på 
1000 liter. Han tar 700 kroner for 
sekken. Også to andre vedprod-
usenter ved Skien har samme inn-
trykk, selv om de ikke ligger i løypa 
for returfrakt etter søppellevering 
som Bjørge. 

Kilde: Telemarksavisa

Or og alm i nye golv 
fra Sødra
Södra legger til or og alm i sitt ut-
valg av heltregolv. Fra før hadde 
produsenten et stort utvalg av solide 
tregolv av furu i ulike farger og 
utførelser, samt bjørk, eik og ask. 
- Det ekte og naturlige som treet 
står for passer godt i trendbildet. 
Mange ønsker å skape en tydelig 
personlighet i sine hjem og gi hvert 
rom sin egen profil. Treslagene har 
sine egne utrykk med farger, mønstre 
og glans. Kunden påvirker uttrykket 
av rommet bare ved å velge råvare, 
sier Södra Interiörs salgssjef. Rå-
stoffet kommer hovedsakelig fra 
sørlige svenske skoger, som tilhører 
Södras medlemmer. De nye golv-
bordene er enten på lager, eller må 
bestilles. Oregolvet er å få ubehandlet 
eller ferdig oljet dimensjon i dimen-
sjon 20 x 112 mm. Almgolvet er ube-
handlet i dimensjonen 20 x 130 mm. 

Kilde: Södra Interiör.



Kutterspon

Limtre tar undervanns-
kraft og internasjonal 
pris
Den høythengende Schweighofer 
Prize ble i juni tildelt Åge Holmestad 
i Moelven Limtre AS og Svein Dag 
Henriksen i Hydra Tidal AS. Ved å 
bruke limtre i propellbladene til et 
havstrømdrevet kraftverk, har de 
vekket internasjonal oppsikt og aner-
kjennelse. - Vi ser her at Norge tre-
teknologisk ligger helt i tet inter-
nasjonalt. Denne prisen for innova-
sjon i trebruk forteller at vi bare må 
fortsette langs dette sporet, sa land-
bruks- og matminister Lars Peder 
Brekk. 

Det flytende havkraftverket drevet 
av vannstrømmer ble senket i havet 
i Gimsøystraumen i Lofoten i oktober 
i fjor. - Kraftverket har fire turbiner 
som hver består av to limtreblad. 
Hver av de åtte bladene er to meter 
brede, tre meter høye og 10 meter 
lange. Hver turbin har en diameter 
på ca. 23 meter, sier Holmestad. Han 
sier en av fordelene med å bruke 
limtre under vann, er at vannmettet 
tre nedsenket i vann får samme 
vekt som vannet rundt. Det er heller 
ikke fare for råte eller angrep av 
pelemark, fordi turbinene befinner 
seg under vann uten tilgang til 
oksygen og er i konstant bevegelse. 

Kilde: Landbruks- og matdeparte-
mentets hjemmeside/ Byggeindustrien. 

Tufter fra stor 
sagbedrift
Skogsentrentreprenører i regi av 
Glommen avdekker et stort anlegg 
av kulturminner fra sagdrift. Den 
spesielle skogsdrifta skjer på Varald-
skogen i Kongsvinger. - Her, hvor 
Sikåa renner ut i Møkeren, lå dist-
riktets største industrisamfunn på 
1700-tallet. Sagbrukshistorien startet 
i 1703 og tok slutt på 1870-tallet. 
Foruten sagbruket var det spiker-
verk og mølle her. Faktisk bodde 
det flere mennesker her enn i 
Kongsvinger, forteller Ole-Jonny 
Dahl, den ene av entreprenørene. 

- Denne skogsdrifta er spesiell. Det 
er ikke få hustufter og jordkjellere 
vi har oppdaget etter å ha felt et 
tre eller fjernet ugjennomtrengelig 
kratt. Da vi startet med å tynne i 
området rundt Møkeren var det på 
enkelte steder umulig å se sjøen. 
Nå håper vi flere finner veien hit 
til Varaldskogen og får oppleve 
restene etter en stor industriepoke. 

Kilde: www.glommen.no

Girer opp for halm
Claas, tysk storprodusent av skur-
treskere, halmpresser og annen 
landbruksredskap, regner med at 
landbruket i økende grad vil levere 
energi i form av halm. Deres nye 
halmpresse lager store firkantballer 
til formålet. Energiinnholdet i 2,5 kg 
halm tilsvarer 1 liter olje. I Europa 
har prisen på halm steget fra 50 til 
95 Euro pr. tonn i løpet av de siste 
ti åra. Det tilsvarer en inntekt på 
380 kroner pr. dekar. 

Kilde: Nobio/Norsk Landbruk.

Lauvskog med eik kan 
få større betydning 
500 år etter eikeskogenes glanstid 
vil Vestfoldskogbruket lære seg 
skjøtsel av eik og annen lauvskog 
ved å blant annet plante eik og bøk 
i arts- og proveniensforsøk. 

Hvis prognosene om høyere års-
middeltemperatur og lengre vekst-
sesong på Sør-Østlandet slår til, kan 
hardvedtreslag som eik, bøk og ask 
få bedre vilkår, mens plantet gran 
kan bli taper. Eksempel på dette 
ser en både på Jylland og i Skåne. 
Som en bit av det internasjonale 
grantørkeprosjektet i regi av Institutt 
for skog og landskap og Norges 
Forskningsråd, har Vestfold fått et 
samarbeid med professor Palle 
Madsen ved Skov og landskab 
(København Universitet). 

Ett av prosjektene tar opp selvsåing 
av eik med markberedning. I et 
reservat er det gitt tillatelse til å 
hogge enkelte store trær for å åpne 

kronesjiktet og slippe lys ned mellom 
de store eikene, og til å rydde kratt-
skog der det har vært åpninger. 
Våren etter vil det bli gjerdet for at 
storfe av en lett rase kan beite. Når 
dyrene tråkker i bakken kommer 
de spirende eikenøttene raskt i 
berøring med mineraljorda. Når 
kuene har beitet 4 – 5 sesonger 
etterlater de graslandskap under 
eikekronene, der småplantene har 
fått et godt rotsystem slik at de nye 
eiketrærne kommer raskt opp. 
Økonomien i produksjon av løvtre-
virke er i dag usikker. Det blir fortsatt 
anbefalt å investere i planting av 
gran. 

Kilde: FMLA Vestfold.

Kommuner samlar 
seg om sjøhus
Kommunane Sund, Austevoll, Bømlo 
og Radøy har gått saman og søkt 
Fylkesmannen i Hordaland om skjøns-
midlar til prosjektet ”Ny næring 
i gamle bygg i strandsona”. Dei har 
fått kr 300.000,- i 2011. Forfallet av 
gamle naust og sjøbuer langs kysten 
gjer at viktig kulturarv og identitet 
er i faresonen. Prosjektet skal med 
bakgrunn i 4-5 utplukka byggobjekt 
fordelt på desse kommunane, i eit 
positivt samvirke mellom eigarane, 
kommunane, fylkesmannen og 
fylkeskommunen, ”stake ut ein kurs” 
for framtidig planlegging og for-
valtning av gamle bygg i strandsona. 
Ein vonar å kunne enda opp med 
ein ”mal” som kan gjelda for hand-
saming av saker av tilsvarande 
karakter for alle Hordalandskom-
munane. 

Berre Sund kommune åleine har 
over 500 registrerte bygg i denne 
kategorien. Håpet er at ein i løpet 
av prosjektperioden kan identifisera 
nokre av flaskehalsane for å få til 
gode løysingar når det gjeld istand-
setjing og ivaretaking av desse 
kulturverdiane i strandsona. Pro-
sjektansvarleg er Gode Sirklar AS 
som har leigd inn Asbjørn Stave-
land, Norges Vel som prosjektleiar. 

Kilde: FMLA Hordaland
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Tlf. 450 39 404  •  www.miljosaga.no

Gunnestadveien 6, 3140 Borgheim
Tlf.: 33 38 20 00 - Mob.: 900 82 044

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

TeroTeknisk Service as

Stridsberg Norge AS, Stensrudveien 3,
2335 Stange

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

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no
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Lieds Verktøy AS
Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
Tlf.: 70 17 28 00 Fax: 70 17 28 01
www.lieds.no
e-post: post@lieds.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
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Isvik, 5574 Skjold
Telf. 992 64 050  •  e-post: post@dagslandmiljo.no  

www.dagslandmiljo.no


