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Brått kom vinteren igjen, det nær-
mar seg med stormskritt jul, men
vi har mange oppgåver igjen før
den tid. Her på kontoret skal pro-
duserast nok eit medlemsblad før
jul og vi har eit viktig årsmøte ikkje
så langt fram, viktige prosjekt skal
vi og arbeide med. Så langt er det
meste i rute og vi som styrer mest
i organisasjonen gledar oss sjølv-
sagt til første helga i februar, då
vi får møte mange av medlemmane
i organisasjonen igjen. 

Vi arbeider for tida med lett sinn
og stort pågangsmot i organisa-
sjonen. Dette fordi vi har fått gjenn-
omslag for vårt ”hjertebarn”. Som
skrive under tittelen organisasjonsnytt

har vi endeleg fått sentral støtte
til våre viktige kurs. Dette betyr i
første rekkje at vi kan tilby våre
medlemmar rimelegare kurs, men
det betyr og at vi unngår fryktelig
mykje byråkrati i forbindelse med
kursa våre. Dette betyr at vi får
meir arbeidskapasitet og ein friare
kvardag i og med at økonomien
betrar seg. Dette har vi arbeidd
lenge for og no har vi vunne
fram! 

BU-prisen i Oppland har gått til
medlemsbedrifta Lien Sag og Høv-
leri A/S. Dette er nok ei gledesmel-
ding i haustkulden. At våre bed-
rifter blir lagt merke til og heidra
for sin innsats er viktig og veldig

god marknadsføring, ikkje berre
for bedrifta, men for heile bransjen.
Per Arne Jostad har med sin vilje
og ihuga innsats lukkast i ein tøff
bransje og vi gratulerer så mykje
med BU-prisen! Dette er vel fortent. 

Vi prøvar til ei kvar tid å få med
oss relevant stoff til ”Sagbladet”,
men vi saknar litt innspel frå
medlemmane. De treng ikkje kome
med heile artiklar, men tips om
tema vi bør ta opp set vi stor pris
på! 

Inger-Marie

Frå redaktørkrakken

Kjære lesere!
Vi har nå kommet til november.
Snøen har falt noen steder i landet
allerede, men det er ikke sikkert
den ligger på utsiden der hvor du
bor. Vi i Østfold har hatt en fin
høst med mulighet til å rydde litt
opp og forberede neste sesong. Det
har vært en god periode med mye
tømmerdrift, som blir bra for våre
sagbruk. Mange av oss har vært
på jakt, vi er ferdige med elgjakta
her, men man kan forsatt felle
rådyr.

Vi i styret så det som fruktbart og
treffes da Falkenberg A Eftf hadde
sin husmesse i oktober. Det var
mange forskjellige maskiner som
var utstilt, det er alltid mye å få
med seg på slike dager. I år ble det
ikke budsjettert tur til Oslo for sty-
ret, så vi tok det som en alternativ
ferie. Styremedlemmene er en fin
gjeng som tar sitt verv alvorlig. Det
er ikke alltid lett å ha telefonmøter,
sakene blir behandlet dypere og
fyldigere når vi treffes rundt et
felles bord.

Vi har sett på tydeligere medlems-
fordeler. Vi håper at dere som

medlemmer er fornøyd med den
jobben som blir gjort på kontoret,
og at vi hele tiden er i en prosses. 

Det har nå blitt fokusert på forskj-
ellige kurs. Kurs som behandler
Praktisk HMS arbeid, er nå et ny-
laget kurs for personer som er
tilknyttet landbruket. Det står at:
“Arbeidsmiljøloven sier at alle
som har folk i jobb, lønnet eller
ulønnet, må ha HMS kurs”. Det er
nå massiv markedsføring for å få
deltakere, og kurset er med i
mange arbeidsplaner for bonde-
lagene neste år. Vi laget et kurs
for HMS for noen år siden, som
Inger-Marie kurset oss i rundt om
i landet, kurset er fortsatt inntakt.
Det ble utarbeidet en HMS Plan
som vi selger til dere medlemmer.
Har det kommet inn mange nye
medlemmer som ikke har fått med
seg HMS planen, er det bare å ta
kontakt med kontoret.

Det er ikke mange som tar fatt på
karrieren etter 10 års skolegang,
som har trelast og sagbruk som
første valg. Det er blitt diskutert 

i mange kretser, men det er ikke
bare lett. Vi får håpe at vi som har
ei sag kan få våre etterkommere
til å fatte interesse for faget. Kan-
skje vi kan få inn “tilfeldig” hjelp
som får lyst til å utdanne seg denne
veien.

Jeg snakket med en far her om
dagen, han var glad for at det
fortsatt var arbeid som dette for
“poden”. Det er ikke alle som tri-
ves for eksempel bak en datamas-
kin på fulltid. Er det noen unge
som viser interesse for trelast og
sagbruksfaget, så er det opp til oss
om vi velger å veilede dem. Jeg
har hver vår en 7. klasse som er
med meg i skogen først, og der-
etter på saga. Dette er for å vise
resultater av hogst og skogspleie.
Elevene følger treet fra skog til
ferdig produkt. Flere har i den for-
bindelse mange interessante spørs-
mål, så mitt ønske er at spiren blir
sådd hos noen av dem.
Ha en god tid framover!

Hilsen Johan

Leiarar
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Vi har fått sentral støtte frå Inno-
vasjon Norge til å gjennomføre våre
kurs! Dette betyr i praksis at vi kan
gi våre medlemmar tilbod om bill-
egare kurs, og det betyr at admini-
strasjonen kring kursa er blitt veldig
mykje enklare. Vi har tidlegare
måtte sende søknadar om støtte 
til både Fylkesmannens Landbruks-
avdeling i dei fylka vi har kurs, til
dei fylkesvise Innovasjon Norge kon-
tora og om dei ikkje har hatt midlar
har vi prøvd oss på Bøndenes Studie-
forbund. Dette har blitt ein rein
parodi, då midlane har blitt kraftig
kutta dei siste åra og vi har fått lite
i støtte til dette viktige arbeidet. 
Dette har ført til at kursa våre har
vore dyrare dei siste åra og det har
blitt færre deltakarar. Gladmeldinga
kom etter eit møte hos Innovasjon
Norge no i oktober og vi er lova å
få støtte til våre 10 neste kurs i alle
fall. Kva framtida vil bringe veit vi
ikkje, men vi skal i alle fall vere off-
ensive og bruke desse pengane godt.
Vi har arrangert 2 kurs no i nov-
ember og deltakar-antalet har blitt
dobla på kort tid. Om dette skuldast
berre at deltakaravgifta har blitt
halvert veit vi ikkje, men at kost-
nadane er avgjerande er det ingen
tvil om. Dette betyr mykje for for-
eininga og for rekrutteringa til
bransjen. 

Det har vore arrangert kurs i Rog-
aland “Drift av sagbruk” med 16
deltakarar og “Visuell sortering av
konstruksjonsvirke” i Vestfold med
14 deltakarar. I ein kort rapport frå
Rogaland står det: 

”Vi hadde to fine dagar på kurs.
Alle som var påmeldt møtte opp,
vi var ein fin gjeng. Det er godt å
få repetert og få tilført ny kunnskap.
Deltakarane var fornøgde med
kurset. Dei lurte på når tid neste
kurs blei. Det var 7-8 stk som sa 
dei var interessert i styrkesorter-
ingskurs. Så vi får sjå om vi får til
noko på nyåret”

Vi oppmodar alle medlemmane om
å ta kontakt med sine fylkeskon-
taktar og melde behov for kurs, då
slik at vi får lagt ein skikkeleg kursplan

for 2008. ”Først til mølla”- prin-
sippet vil råde.. 

Avtale på forsikring. 
Vi har hatt møte med Gjensidige
forsikring ang. ei felles avtale for
heile bransjen. Liknande den bonde-
laget har gitt. Vi har enno ikkje
fått tilsendt forslag til avtale, men
vi vil prøve å ha klart eit medlems-
tilbod på forsikring før årsmøtet. 

Årsmøtet i Krisitansand, fyrste
helga i februar.
Vi har teikna avtale med Rica

Organisasjonsnytt

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.

Kursleder Leif Grøndahl og nokon av kursdeltakarane diskuterer
tømmerkvalitet framfor bandsaga på Riska Sagbruk. Foto: Audun Jøssang.

Ivrig gjeng på kurs i Rogaland.
Kursleiar Leif Grøndahl vurderer
skurnøyaktighet. Foto: Audun Jøssang

Kontakt oss når det gjelder
Deler til JAJOD, Jonsereds, Lindqvist og Standard Hjo maskiner

Brukte JAJOD maskiner.

Verkstedtjenester og rekvisita

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

arne-even@owren.no
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Dyreparken Hotell som ligg heilt inn-
til Dyrparken. Det er litt utanfor
Kristiansand Sentrum. Vi arbeider
med å få program på plass. Det
vil bli innhaldsrike dagar, men og
høve til sosial aktivitet. Det end-
elige programmet blir trykt i neste
medlemsblad når vi har det meste
av detaljane klare, men vi kan love
ei herleg blanding av bedriftsbesøk,
foredrag og årsmøte. Kan nemne
at vi blant anna skal besøkje Åkset
Sag som har moderne Kara-sag, tør-
ke, impregneringsanlegg og heilt
ny CNC-høvel. Det vil bli demon-
strasjon av høvelen. Vi bed dykk
setje av 1. helga i februar til dette
arrangementet og ta gjerne med
“din bedre halvdel”.

Leveransar av flis og hun
Det har blitt mindre spørsmål ang.
leveringsmuligheter for hun og flis
den siste tida. Dette tyder på at dei
fleste medlemmane har kome seg
ut av denne krisa. De må gjerne ta
kontakt, så kan vi i alle fall hjelpe
til å sjå på mulighetene som finns 
i ditt område. Ta gjerne kontakt med
landbruksavdelingane i ditt fylke
for å høyre om dei kjenner til nokon
som er interessert i å ta imot slikt
råstoff. Det kan og vere nyttig å ta
ein telefon til Innovasjon Norge i
fylka for å høyre kvar det er anlegg
under planlegging. Tenkjer då på
fyringsanlegg. Det skjer mykje i
denne marknaden for tida. Dei spø-
rsmåla som kontoret har fått inn
den siste tida på dette området er
frå Vestlandet (Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal). Her er det
enno ikkje gode stabile leverings-
avtalar for alle medlemmane våre,
men vi vil arbeide vidare med dette
til vi finn løysingar.

Synketømmer
Vi har fått spørsmål frå eit medlem
om dokumentasjon på kvalitet og
bruksområde på Synketømmer. Han
ønskjer å satse på å ta opp mengder
av synketømmer, og satse på dette
som eit spesialprodukt. Vi har fors-
økt å skaffe informasjon og doku-
mentasjon på denne typen tømmer,
men det er lite å finne både på
nett og hos våre utdannings- og

forskningsinstitusjonar. Kanskje
nokon av våre medlemmar har god
informasjon om dette? Vi veit at
det mange stader har vore brukt og
framleis blir brukt synketømmer og
at dette er eit godt råstoff til blant
anna møbelproduksjon. Spenning-
ane i treet er borte og ein får eit
særs stabilt råstoff å arbeide med.
Nokon som har erfaringar som dei
vil dele med medlemmane? Send
til kontoret. Sjå adresse på side 2.

Medlemstal og medlemsfordelar:
Verving av nye medlemmar går om
lag som dei siste åra. Dette året har
vi fått 24 nye medlemmar, men det
totale antalet medlemmar er pr.
dato ikkje høgare enn 304. Vi har
tatt ein ringerunde til alle som ikkje
har betalt kontingenten for 2007.
Det er ulike grunnar til at dei ikkje
har betalt, men dei aller fleste som
melder seg ut av foreininga har
trappa ned aktiviteten. Dette er
stort sett små bedrifter. Ein av dei
medlemmane som har meldt ut har
oppgitt at grunnen er at han syns
at dei får for lite igjen for medlems-
skapet. Dette er meiningar vi må
ta på alvor, og for å belyse dette
litt ønskjer vi å fokusere litt på
medlemsfordelar som vi har pr. dato
og prosjekt vi arbeider med for tida:

I medlemskapet i Norsk Bygdesag-
forening får du:
• Medlemsbladet ”Sagbladet” 6
utgåver a 24 sider pr. år (abonne-
mentspris: 500 kr.) 
• Tilbod om alle relevante kurs for
bygdesagene. Dette sjølvsagt litt
geografisk spreidd, men vi prøvar
å arrangere alle kurs som er etter-
spurnad etter i dei ulike landsdel-
ane. Desse kursa får du no til halvert
deltakaravgift (ca. 1000 kr.) fordi vi
har fått sentral støtte frå Innova-
sjon Norge.
• Du blir presentert på Norsk Bygde-
sagforening sine nettsider med
bedrift, kontaktopplysningar, og
produkt. På denne sida kan også
kundane våre legge inn førespur-
nadar som medlemmane går inn
og gir tilbod direkte til kunden på.
Her har vore mange gode ordrar
for våre medlemmar. 

• Vi arrangerer fagdag for våre
medlemmar i samband med års-
møtet. Dette er ein fredag i feb-
ruar kvar år, som er gratis for med-
lemmane.
• Du får 1 gratis annonse i vårt med-
lemsblad til for eksempel sal av brukt
utstyr (verdi på annonsa 1.100 kr. )
• HMS-plan som er tilpassa våre
bedrifter. Denne får medlemmane
500 kr. billegare enn ordinær pris.
Denne er utarbeidd i samarbeid med
Arbeidstilsynet. 
• Tilbod om bestilling av faglitter-
atur til innkjøpspris. Vi finn fram
aktuelt fagstoff til medlemmane.

Norsk Bygdesagforening arbeider
for å forbetre rammevilkåra for
bransjen vår gjennom presentasjon
og informasjon overfor offentlege
instansar. Eit godt ekempel er no
støtteordninga for kursa våre.  Norsk
Bygdesagforening prøvar å støtte
alle sine medlemmar fagleg og vi
ønskjer ein organisasjon med stor
takhøgde og god informasjonsflyt.
Mange av dei sakene vi arbeider
med for enkeltmedlemmar blir infor-
mert om i bladet, slik at det kjem
alle til gode. Du som medlem skal
føle at du er i eit nettverk med gode
kollegaer som arbeider for bygde-
sagenes beste.

Nye medlemsfordelar er høgt pri-
oritert hos styret og dagleg leiar:
Som nemnt over arbeider vi for tida
med å få til ei gunstig forsikrings-
avtale for våre medlemmar.

Vi arbeider og med 2 ulike prosjekt:
1. Lage ei bransjenormer for:
ujustert kledning, ukanta kledning
og for kjerneved. 
2. Det andre er å få til ei ”konsul-
enthjelp” til medlemmar som øns-
kjer nokon å drøfte faglege prob-
lemstillingar med. Det kan vere alt
frå plasseringar av sagbenkar til
marknadsføring. 

Til desse to prosjekta er det søkt
om midlar frå Innovasjon Norge.   
Bruk desse punkta i arbeidet med 
å skaffe nye medlemmar, så skal vi 
saman få denne lista så lang som 
mulig!

Organisasjonsnytt
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Prosjekt i Trøndelag

Design - muligheter for trebearb-
eidende industri og håndverk i
Trøndelag!
Treprogrammet i Innovasjon
Norge tar nå et initiativ til å fre-
mme produkt-, emballasje -og
grafisk design i trenæringa.
Dette vil skje i form av et pro-
sjekt som gjennomføres med
oppstart i år og hele 2008. Det
skal velges ut et antall bedrifter
i Trøndelag. 

Tekst: Inger-Marie Svingeset.

Formålet er å hjelpe næringens bed-
rifter til økt markedsadgang og
konkurransekraft ved forbedret
design på eksisterende og nye pro-
dukter, emballasje samt grafisk kom-
munikasjonsmateriell. Dette skal
gjøres ved å hjelpe fram bedrifter
som er motivert og vil gå foran.
Framgangsmåten er i korthet: 

• Skaffe oppmerksomhet og mobili-
sere deltagelse ved å gjøre prosje-
ktet kjent for aktuelle trebedrifter
i Trøndelag.

• Gjennomføre en work-shop for å
informere og kople Norsk Designråd

og Innovasjon Norge sammen med
interesserte bedrifter som ønsker
og evner å anvende og utvikle des-
ign bevisst i sin virksomhet. Work-
shopen er planlagt til 5.desember.

Velge et antall bedrifter og gjenn-
omføre en designprosess i bedrif-
tene. Intensjonen er å gjennomfø-
res denne etter en forenklet mal.
Det er et ønske å bidra til at bedri-
ftene kobler sammenhengen mell-
om grafisk design, produktdesign
og emballasjedesign, og utvikler
dette. Arbeidet i bedriftene vil for-
beredes våren 2008 og foregå med
høyest intensitet i bedriftene i høst-
halvåret 2008. Innovasjon Norge
dekker inntil 50 % av kostnadene
til design.

I prosjektperioden er det også et
mål å stimulere til produktinnova-
sjon med trefokus i designmiljøene
som velges ut til å bistå bedriftene.

De bedriftene som blir med i sats-
ningen vil bli fulgt opp med råd og
veiledning innenfor forretnings-
utvikling.

Prosjektarbeidet gjennomføres i
samarbeide mellom designgruppen

i Innovasjon Norge og Norsk Des-
ignråd, med prosjektledelse fra
“Verdiskaping i Trebransjen Trøn-
delag”.

Erfaring fra trebransjen tilsier at
det er behov for å utvikle en enkel
og bransjetilpasset modell for des-
ignutvikling som er gjennomførbar
for små og mellomstore bedrifter. 

Representerer du en interessert
bedrift i trebransjen, så er vilkårene
for å delta:

• Bedriften er lokalisert i Trøndelag
• Virksomheten er en tremekanisk
bedrift med høy ferdigstillingsgrad
på produktene.
• Bedriften er vel etablert i mark-
edet og har fokus på sluttprodukt.
• Bedriften har god økonomisk
gjennomføringsevne og er bevisst i
strategivalg.
• Bedriften har utviklingspotensial,
alene eller sammen med andre, og
vilje til å satse på design.

Kriterier for utvalg av designere
som skal bistå bedriftene er:

• Interesse for tre som materiale.
• Evne til å kombinere produkt og
profilering.

Ole Petter Wullum  er industridesigner i Wullum AS. Han kommer til seminaret og vil fortelle hvordan en industridesigner
jobber. Her er et av hans produkt.

Sagbladet
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• Ønske om å bidra til å heve inter-
essen for design innenfor skog- og
trebransjen.

Same type prosjekt har blitt sett i
gang i Oslo/Østlandsområdet landet
tidligere. Ola Øyen er en av de som
har jobba med dette prosjektet
gjennom Innovasjon Norge. Vi spu-
rte han om de erfaringene de har
med prosjektet så langt:

• God respons i initierende fase,
annonsering gir alle lik mulighet.

• 40 respondenter etter annonsering

• 21 deltagende bedrifter på Work-
Shop

• 13 bedrifter jobber fortsatt med
design i bedriften gjennom prosj-
ektet.

• Bransjekunnskap og bedriftskunn-
skap er avgjørende når man satser
på en utvalgt næring. Dette skaper
troverdighet, presisjon og større
nytte.

• Strategisk design er nøkkelen til
resultatnytte, og går igjen i alle
sammenhenger. Må bli en selvfølg-
elig oppfølging, som en del av kval-

itetssikringen av innsatsen. Alle bed-
riftene har ytret ønske om dette. 

• Begrepsforståelse design i
kommunikasjonen mellom bedrif-
tene og designere må bedres – alt-
for mye misforståelser, utydelig-
heter og usikkerhet. Hva får man?
SMB bedriftene er ”enkle” og pra-
ktikere.

• Denne satsningen sammen med
tiltaksområdet ”leverandørutvik-
ling” i Treprogrammet gir bedrifter
bedre grunnlag for innovasjon og
leverandørutvikling. Den totale eff-
ekten av denne kombinasjonen;
Design & Leverandørutvikling” skal
bli spennende å evaluere i 2009.

Kombinasjonsprosessen er markeds-
drevet innovasjon.

• Dette er direkte morsomt i sam-
spillet mellom Innovasjon Norge,
Næringsdepartementet, bedriftene
og bransjekunnskapen.

Prosjektarbeidet i Trøndelag gjenn-
omføres i samarbeid mellom design-
gruppen i Innovasjon Norge og
Norsk Designråd, med prosjekt-
ledelse fra ”Verdiskaping i Trebran-
sjen Trøndelag”. Første møtet med
bedriftene blir arrangert på Quality
Hotell i Stjørdal den 5. desember.

På programmet står da: 
Design som verktøy i merkevare-
bygging og produktutvikling.
- Erfaringer frå lignende prosjekt i
Sør Norge
- Fokus på merkevarebygging og
design
- Erfaringer frå bedrift som har
fokusert på marked og design frå
ide til sluttprodukt.
- Produktutvikling og design.
- Grafisk design og profilering.

Kan prosjektet  være en ide også
til andre landsdeler?

Sigrid M. Jansen er en av foredrags-
holderne. Ho er grafisk designer i
Form til Fjells AS

Sagbladet Prosjekt i Trøndelag

Norsk Bygdesagforening
arrangerte den 23. og
24. november kurs i sort-
ering av konstruksjons-
virke. Ein flott gjeng med
15 deltakarar var samla
på Holmestrand Hotell og
på Hvalberg Gard og Sag.

Kursleder var Leif Grøndahl.
Deltakerliste: Roar Sørgård, Lars
Wisur, Arve Strømstad, Stein Arne
Fjågesund, Jostein Undrum,Jon
Anders Westby, Dag Morten Wisth,
Leif Nielsen, Geir Arild Romset, Ole
Kolkind, Ole Reidar Lode, Egil
Gåseby, Tor Lund, Evald Skyer og
Anders Frøstrup

Kurs i Vestfold

Glade kursdeltakarar på sorteringskurs i Vestfold.

www.sag.no 7



Husmesse hos Falkenberg
17. – 20 oktober 2007
Hos Falkenberg er det to år mell-
om hver Husmesse. I år var det
115 år siden A. Falkenberg ble
stiftet og ekstra grunn til å feire
bedriften. Styret og daglig leder
i Norsk Bygdesagforening bes-
økte messa den første dagen, då
vi var samla til møter i Oslo. Her
fikk vi mulighet til å se de siste
nyhetene på maskinfronten  i
tillegg til masse verktøy og rek-
visita.

Kort historie 
A. Falkenberg Eftf. AS ble etablert
i 1892 av Anton Falkenberg og Carl
Fredrik Hemsen. De første salgs-
varene bestod av Cognac, sigarer,
amerikansk røkelaks, sement og mye
annet. Utover 1920 - årene skjedde
en gradvis spesialisering i retning
av maskiner.

I dag er A. Falkenberg Eftf. AS tot-
alleverandør av anlegg, maskiner
og utstyr til norsk møbel, trevare
og sagbruksindustri. Falkenberg har
40 ansatte, og selskapet holder til
på Billingstad utenfor Oslo. Salget
går så bra at det nå vil bli ansatt
enda flere hos Falkenberg. Organ-
isasjon Falkenberg har tre hovedlin-
jer; Salg, Service og Administrasjon.

Salgsavdelingen består av 10 selg-
ere/ produktansvarlige som aktivt
bearbeider sine distrikter. Tre av
disse bor utenfor Oslo-området. På
Billingstad sitter produktspesial-
istene som saksbehandlere for sine
respektive områder.

Serviceavdelingen har ansvar for
montering og i gangkjøring av sol-
gte maskiner, reparasjoner og ser-
vice. Servicesenter er kundenes kon-
taktpunkt for kjøp av verktøy, res-
ervedeler og rekvisita.

Falkenberg har permanent utstilling
på 1.300 m2 i Falkenbergbygget på
Billingstad. Her stiller de ut en rekke
forskjellige maskiner i deres omfatt-
ende maskinprogram til treindu-
strien. Det være seg standardmas-
kiner, konvensjonelle maskiner eller
CNC-styrte maskiner. En god del av
maskinene kobles til strøm, luft og
avsug, slik at de kan demonstreres
eller testkjøres. Av og til kommer
kunder med helt spesielle behov som
dermed vil prøve disse ut i praksis.
Maskinene brukes også i forbind-
else med kurs og opplæring av

kunder eller andre innen bransjen. 
I tillegg kan vi bruke dem for intern
opplæring av våre egne service-
teknikere eller medarbeidere i vårt
servicesenter. 

Vi har også regelmessig besøk av
skoler, bransjeforeninger eller andre
samarbeidspartnere som får en
komplett gjennomgang og demon-
strasjon av maskiner og utstyr til
treindustrien. 

Vi prøver å fornye utstilling jevnlig
slik at vi til enhver tid kan vise de
nyeste maskiner som tilbys marke-
det, forklarer vår mann hos Falken-
berg, Tom Opåsen. Utstillinga hadde
mange maskiner og mange av de
hadde kjente merker for oss frå
bygdesagene. Typer som Vollmer,
Vaco, Weining, Justsen, Holtec var
å finne på den flotte messa. 

Tom Opåsen som har vore bygdesagforeninga sin kontaktperson hos Falkenberg
i mange år, tok vel imot oss på Husmessa. Her var det topp service og god
informasjon. Takk Tom. Foto: Jostein Ljones

Flotte høvlar frå Falkenberg var av stor
interesse for flere av styremedlemmane.
Ein slik type vert demonstrert på under
årsmøtearrangementet i IKristiansand.
Foto: Jostein Ljones.

Frå Husmessa til
FalkenbergSagbladet
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Ryfylke Bioenergi
Rogaland er på full fart inn i
bioenergi-tidsalderen og den 6.
november vart  Vestlandets stør-
ste flisproduksjonsanlegg på
Vikaneset Sør i Hjelmeland opna.
Anlegget ble formelt opna av
kommunal- og regionalminister
Magnhild Meltveit Kleppa og
det var mange frammøtte gjes-
ter under opninga. Gledeleg at
ein av medlemmane i Norsk
Bygdesagforening, Magnus
Hovda er den eine av to eigarar
av nettopp dette anlegget. 

I regionen er det fleire biovarme-
anlegg under planlegging, og nå
som råstoffsida er på plass, er målet
at 30.000 rogalendingar og horda-
lendingar skal få kjenne biovarme
på kroppen. ”Dette er ei verksemd
det lyser framtid av, men kortreist,
fornybar energi er også viktig i vår
samtid. Det nyttar ikkje å vedta
kutt i CO – utsleppa i Storting og
regjering om ikkje nokon gjer noko
med det. Lokale tiltak som dette er
nødvendige for å nå klimamåla me
har sett oss” sa Meltveit Kleppa
under opninga.

Anlegget skal kunne vidareforedle
30-40.000 fastkubikk tømmer årlig
ved full drift. Dette vil gi ei energi-
mengde på 50 GWh pr år, noe som
dekker behovet for oppvarming og
varmt vann i 3500 einebustadar og
4500 leilegheiter. Det ligger i plan-
ane ei  utviding av anlegget slik at
produksjonsvolumet aukast til 60-
80.000 fastkubikk og da vil årspro-
duksjonen ligge i overkant av 100
GWh. Enova har vært med på å
finansiere investeringa mens Inno-
vasjon Norge Rogaland har bidrege
med etablerarstipend til dette an-
legget. 

Anlegget ligger i et industriområde
med kort avstand til djupvasskai,
tømmerkai og riksveg. Tomta er på
17000 m2 stor og vi har høve til
framtidige utvidingar av bedrifta.
Tomta ligger luftig, men samtidig
tilbaketrekt og er ideell for naturlig
tørking av virke før flising. Produk-
sjonshallen er på  1375m2, 25 m

bred og 55 m lang med ei takhøgd
på 7 m. Langs bygget er det montert
ei vekt på 18 m, for å kunne vege
vogntog inn og ut av anlegget.
Tømmer- og flispris bereknast etter
vekt og fuktighet. Dette er helt nytt
for skogbruket!

Flishoggaren vår drives av ein kraftig
landbrukstraktor. Det skal install-
erast et soll for å sortere ut stikker.
Det skal etter kvart investerast i ei
kvern for å kunne bruke alt reint
skogsavfallsvirke. Vi har som mål å
levere høgkvalitetsflis til enkelt-
personar og bedrifter, som startar
opp egne biovarmeanlegg i Roga-
land og Sunnhordland. Det er totalt
investert rundt 5 millionar kroner i
anlegget så langt. Ryfylke Bioenergi
A/S har i dag liggjande nok tømmer
til å dekkje behovet for flisproduk-
sjon minst eitt år fram i tid. Men
behovet kan endre seg på kort tid,
og vi ber deg difor ta kontakt om
du ønskjer å levere tømmer til oss,
oppmodar Robijne Verstegen. Sjølv
om dei ikkje har endelege avtalar
på plass om levering til mange an-
legg er dei i forhandlingar på fleire
plassar. Vi er blant anna i  forhand-
lingar med eit slakteri, med Hjelme-
land Kommune, og eit hyttefelt
under planlegging. Tidlegare i år
opna dei også et biobrenselanlegg
i tilknytning til Fister Smolt. Anlegget
skal levere omlag 1,6 GWh til opp-
varming av Marin Harvest sitt smolt-
anlegg med bygningar på Fister i
Hjelmeland. Kjelen på 600kW ble
starta opp våren 2007, og kan levere
inntil 2 GWh årlig. Utan omlegg-
inga til fornybar energi ville Fister
Smolt ha mista internasjonale kundar.

Nå er situasjonen den at bedrifta
skal utvide produksjonen, og vil
bruke meir ren energi de komande
åra. Flisproduksjonen til anlegget
på Fister har føregått under provi-
soriske forhold ute. Den komande
smoltsesongen vil produksjonen
føregå i bedriftas nye produksjons-
anlegg for flis på Vikaneset Sør i
Hjelmeland. Ryfylke Bioenergi AS
består av Gunnar Breivik og Magnus
Hovda. Breivik er bonde og har
tidligare etablert biobrenselanlegg
på garden, som forsyner bla. drifts-
bygningen og hytter i nærleiken
med varme. Ryfylke bioenergi er
eit aksjeselskap der aksjane er for-
delt likt mellom to aksjonærar.
Robijne Verstegen er no tilsett i
100% stilling som daglig leder ved
Ryfylke Bioenergi A/S.

I de andre nordiske landa er det
ikkje uvanlig at einebustadar blir
bygd med eige mini  bioenergian-
legg i eit lite rom under garasjen,
med flisbinge nedgreven i bakken
vegg i vegg med garasjen. Taket
på flisbingen har hydraulisk løft,
som gjør fylling enkelt og lagring
trygt. Det mest vanlige er likevel
biovarmesentralar der større bygg
eller fleire einebustadar får vassboren
varme frå ein felles sentral. Da vil
kunden være biovarmebrukar utan
at han trenger å medvirke til drifta
av sentralen. Det er slike sentralar
vi ser for oss at skal etablerast på
Vestlandet av energiselskap, bu-
stadbyggjelag, kommunar, gard-
brukarar, bedrifter, fortel ein opti-
mistisk dagleg leiar ved Ryfylke
Bioenergi A/S.

Sagbladet

Produksjonshallen til Ryfylke Bioenergi.
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Medlemsbedriften
Lien Sag og Høvleri A/S

Vinner av BU prisen 2007

Per Arne Jostad har vore medlem
i Norsk Bygdesagforening sidan
starten. Han har vore ein aktiv
medlem som har blitt lagt merke
til også tidlegare. No i november
mottok bedrifta BU- prisen i
Oppland 2007. Ei utmerking
som eigaren set svært høgt.

Tekst: Inger-Marie Svingeset.

Ved overrekkinga av BU-prisen, som
gjekk føre seg på Lillehammer sa
Per Arne:” Tildelinga er veldig ins-
pirerande og sender signal til små-
bedriftene innanfor landbruket om
å ha troen på det man driver med”

Vi har tidlegare skrive om denne
bedrifta i vårt medlemsblad og det
er artig å slå opp på ein artikkel frå
2002 der vi skreiv om bedrifta på
grunn av at han bygde ny lagerhall.

Per Arne Jostad hadde då ein komm-
entar som høver å ta fram no når
han fekk BU prisen: ”Selv om vi
driver i liten skala er det viktig å
følge med i utviklinga!”. Det er nett-
opp derfor han har fått denne ut-
merkinga.
”Lange dagar og mykje slit blir litt
gløymd på slike festdagar, men at
dette er inspirerande også i kvardagen

er det ingen tvil om. Vi har jobba
målretta og har ikkje vore redde
for å satse, men det er viktig å
investere etter lommeboka og ta
eit skritt om gongen fortel Jostad.
Han veit kva han snakkar om for
70 timers arbeidsveke i 25 år skal
gi resultat, om ein ikkje har gjort
alt feil, smiler den glade vinneren
av BU-prisen. 

Innovasjon Norge deler kvart år ut
Bygdeutviklingsprisen. Prisen er ein
næringsutviklingspris for kundar i
Innovasjon Norge som har etablert
ei vellukka bedrift med basis i
bygdenes og landbrukets ressursar.

Lien Sag og Høvleri AS er den andre
bedrifta innan skog og tre som får
tildelt bygdeutviklingsprisen i Opp-
land fylke. Prisen består av et penge-
beløp på kr 50 000 og et diplom.
Dette ble overrekt av direktør Torunn
Aass Taralrud i Innovasjon Norge,
Oppland på et arrangement på
Breiseth Hotel i Lillehammer den
8.11.2007. 

I tildelingsbrevet står det blant
anna:
På Lien sag er det de siste 20 årene
utvikla ein god inntektskjelde ut
frå e liten lokal bygdesag. Fra å være
ei tilleggsnæring til husdyrdrift for
tjue år sidan er saging og høvling
nå utviklet til å være hovudnær-
inga på garden. For få år sidan inve-
sterte også Jostad i flishoggaranlegg
og hadde blant anna Hunton
fabrikker i Gjøvik som stor kunde.
Elles er hovudartiklane villmarks-
panel, profilert listverk og grove

Per Arne Jostad hadde ikkje drøymt om at kontorarbeidet ville bli ein så stor
del av bedrifta då han starta i 1988. Her får han god hjelp av kona Gunn-Hilde.

Grove dimensjoner er eit av spesialprodukta på Lien Sag og Høvleri AS
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firkantboksar i forskjellige dimen-
sjonar. I tillegg til sag og høvleri
drives det på garden med mjølke-
produksjon med 14 mjølkekyr, med
totalt 50 dyr på garden.

Juryens begrunning er blant anna:
”Jostad har vært fremtidsrettet og
innovativ innenfor tradisjonell prod-
uksjon med landbrukstilknytning”.
Det gjelder så vel teknologi- og
produktutvikling, som organisering
og markedsposisjonering”. 

På spørsmål om kva pengane skal
gå til svarar Per Arne at det er be-
hov for merkevarebygging, mark-
nadsføring og kompetansebygging i
bedrifta. Per Arne har ikkje noko
sterkt ønskje om å gjere Lien Sag
og Høvleri A/S til ei større bedrift.
Vi er lykkelige som små og vi ser
ingen grunn til å bli store fortel
han. I dag er dei 3 heiltids-tilsette
på bedrifta og kona, Gunn Hilde,
hjelper til når det trengs på kontoret.

Per Arne har med seg sonen Amund
og  og sambygdingen Egil Engh på
sagbruk og høvleri. Samarbeidet på
saga fungerer godt og dei to tilsette
skal så absolutt ha sin del av æra
for BU-prisen gjekk til Lien Sag og
Høvleri A/S understrekar Jostad.
Viktigaste arbeidet som har blitt
gjort er å følgje med i marknaden
og å tilpasse oss den innrømmer
Per Arne. 

Vi har gjort mange investeringar og

på bakgrunn av dette spesialisert oss.
Dette skal vi gjere også i framtida.
Kvalitet og særpreg kjem framfor
kvantum understrekar han. Siste
investeringa som er gjort på bruket
er ein robot om stablar panelar.
Dette er ein prototype som ikkje
finns andre stadar. Kostnaden er
på kr. 250.000 kr. og den skal fjerne
mange av dei tunge og einsformige
arbeidsoperasjonane på høvleriet.
Utviklinga er gjort på ei bedrift i
Gjøvik som heiter Teknopartner. 

Utgangspunktet for oppstarten av
Lien Sag var at Per Arne ville ha
”fleire bein å stå på”. Han dreiv
tradisjonelt jordbruk med mjølk og
kjøttproduksjon. Han ville skjære
materialar frå eigen skog og ha litt
leigeskjæring. Dette har ”balla på
seg”, og blitt ein heiltidsjobb for 3
personar. I dag er jordbruket tilleggs-
næring til sagbruket og ikkje om-
vendt.  Vi ventar i spenning på nye
utviklingsprosjekt ved Lien Sag.

Lien Sag og Høvleri A/S
Vinner av BU prisen 2007Medlemsbedriften

Hele tomta.

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

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

www.logosol.no

Røra, 7670 Inderøy 
Tlf. 74 15 52 51  
Faks. 74 15 47 12 
E-post: arve@logosol.no

Monteres på sirkelsaga
5kw motor, 40 cm sverd

Pris kr. 15.950,- + mva

Se video av produktene på nettsiden.

Toppklyv 
for grove stokker

Panelhøvel
PH 260
5 motorer, 5 matevalser,
41cm bredde,
egen katalog 
over profilstål

Pris kr. 59.500,- + mva
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Tur til Russland Del 1

Fakta om Russland
Russland er verdens tiende mest
folkerike land med i overkant av
140 millioner innbyggere. Land-
arealet er 16.888 000 kvadratkilo-
meter - 55 ganger Norges, og om-
trent halvparten av landarealet er
dekket av skog. Totalt stående volum
er anslått til 80.500 millioner m3

på bark, årlig avvirkning i 2005 var
130 millioner m3 industrielt virke
og ca. 50 millioner m3 ved. Produk-
sjon av treprodukter gikk kraftig
ned under avviklingen av Sovjet-
unionen, men i de siste fem årene
har produksjonen økt. I 2005 var
total produksjon av skur- og høvel-
last ca. 20 millioner m3, og Russland
var, etter Canada, verdens nest stør-
ste eksportør av trelast med 15
millioner.

Vladimir Putin ønsker nå at folket
skal ut av storbyene/blokkene og
ut til forstedene. Folk trenger rim-
elige hus, og trebyggeri er billigst.
Vi så en rekke nye trehus under
oppføring, og mange gamle hus
fikk nå sin 2. etg. i tre. I stedet for
å eksportere tømmer skal råstoffet
foredles i eget land. Derfor kommer
det nå store tollsatser på tømmer.
Fra 1. april 2008 blir tollen 120 kr
pr m3, - og fra 1. januar 2009 blir
den 400 kr pr m3!

Russlands økonomiske vekst har
snudd, fra negativ vekst på nitti-
tallet, til positive tall etter årtusen-
skiftet. I perioden 2002-2006 økte
brutto nasjonalproduktet (BNP) med
6,4% årlig. Høy vekst til tross, leve-
standarden er betydelig lavere i
Russland enn i Norge. I 2006 levde
ca. 17% av befolkningen under
fattigdomsgrensen, og BNP per capita
var på 12.180 dollar (tilsvarende
tall for Norge var 53.450 dollar).
Forventet levealder er 65 år for
befolkningen sett under ett, men
det er stor forskjell mellom kjønn-
ene. Kvinner lever i gjennomsnitt
til de blir 70 år, menn til de blir 58
år. Det er 10 millioner for mange
kvinner! Etter vårt syn fra bussen,
så var de unge damene meget pyn-
tet og med altfor fine sko og klær
i forhold til føret. De eldre så heller
mistrøstige ut.

De siste års økonomiske vekst har
skjedd til tross for beskjedne uten-
landske investeringer. I perioden
2002-2006 var årlige utenlandske
direkte investeringer i gjennom-
snitt bare 2% av BNP. Det er flere
årsaker til dette, hovedårsaken er
nok at investorer oppfatter Russland
som et risikabelt investeringsmiljø.
Landet har vært gjennom en periode
med høy inflasjon og korrupsjon

er et alvorlig problem. Russland
ligger på 121-plass på listen over
verdens mest korrupte land. Norge
er det åttende minst korrupte. 

Swedwood Tikhvin
Swedwood Tikhvin ligger ca. 20 mil
øst for St. Petersburg. Med russisk
veistandard betyr det fire timers
kjøring på humpete veier. Vi kjørte
gjennom et flatt skoglandskap med
små landsbyer. Tikhvin viste seg å
være en gammel by med aner helt
tilbake til 1200-tallet, men bar preg
av kommunistenes moderniserings-
prosjekter. 

Swedwood-konsernet ble etablert 
i 1991. IKEA er eneste eier, og sel-
skapet leverer utelukkende til fab-
rikker i IKEA-konsernet. For tiden
har Swedwood 14.000 ansatte
fordelt på 36 produksjonsenheter 
i ni land og en omsetning på 1,3
milliarder EURO. Tre fjerdedeler av
konsernets omsetning kommer fra
fabrikker i Øst-Europa. Swedwoods
forretningside er, med IKEAs egne
ord, å ”Integrere bakover i verdi-
kjeden” for å kunne utnytte billig
råstoff og arbeidskraft der dette
finnes. Swedwood Tikhvin ble eta-
blert i 2002 og har i dag 1.100
ansatte og en omsetning på 30
millioner dollar. I etableringsfasen
omfattet aktiviteten i Tikhvin skogs-
drift, trelast- og elementproduksjon,
men fabrikken har nå utvidet med
overflatebehandling, produksjon
av biobriketter og møbelproduk-
sjon. Neste planlagte investering er
å bygge ett anlegg for sponplate-
produksjon. 

Da vi ankom fabrikken, ble vi ble
møtt av sikkerhetsansvarlig på an-
legget. Før besøket kunne begy-
nne måtte vi gjennomgå Swed-
woods sikkerhetspolicy mht. HMS
og fotograferingsforbud. Fabrikken
var delt i fem avdelinger: Skog, tre-
last, laminering og emneproduksjon,
møbler samt en sentral administra-
sjonsenhet. Filosofien om integr-
asjon bakover i verdikjeden var
gjennomført i fabrikken. Tømmeret
kom fra skoger som Swedwood selvManuell dobbelkant.

Sagbladet
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forvaltet/leaset. Det beste tømmeret
kom fra Karelen. All produksjon av
trelast, emneproduksjon biobriketter
og møbler foregikk i anlegg som
var lokalisert på samme tomt. Selv-
sagt var området inngjerdet og med
egen vakt med adgangskontroll.
Parkeringsplassen hadde høye gjer-
der med kraftig piggtråd!

Sagbruket
Sagbruket skjærer bare furutømmer.
Anleggets tømmerforbruk var 320
000 m3 i året. Produksjonen er i
hovedsak basert på foredling av
tømmer som Swedwood Tikhvin
høster selv. Selskapet har en kons-
esjon for forvaltning av statlig skog
med 50-års varighet, og kan høste
ca. 250 000 kbm furutømmer i året
(200 000 kbm sluttavvirkning og
30-40 000 kbm tynningsvirke). Res-
ten kjøpes inn fra lokale tømmer-
handlere. Transportavstand fra egen
skog til fabrikken er i gjennomsnitt
150 km. Skogsdriften er i tråd med
IKEAs prinsipper om miljøvennlig
drift, og skogen har vært FSC-serti-
fisert siden oktober 2006. Sagbruket
var en tradisjonell sirkelreduser-
linje med automatisk kantverk. Sag-
linja var levert av Söderhamn Eriks-
son og Vislanda. Maskinene var 17

år gamle og hadde opprinnelig stått
i Boden i Nord-Sverige. I tillegg var
det en Esterer rammelinje. Et Odden
sorterverk var i full drift. Det skulle
vise seg at det var svært vanlig å
flytte brukt, i mange tilfeller utran-
gert, utstyr fra Sverige eller Finland
til Russland. Sagbruket gikk 24 timer
i døgnet, 7 dager i uka. Driften var
rasjonell og effektiv, – som man
kunne vente seg å se på et lignende
sagbruk i Norge. Her skar man med
rota først. Tørking foregikk i nye
kammertørker. Men produksjonen

var mer arbeidsintensiv enn vi var
vant til, for eksempel ble strølegging
utført manuelt. Det var også mange
kvinner som arbeidet i produk-
sjonen. Det er flere årsaker til dette,
blant annet Russlands demografi;
det er flere kvinner enn menn i
Russland. 

Laminering
Laminering og emneproduksjon
foregikk i en egen, klimaregulert
hall (RF 45-55 %). Her var det linjer
som splittet og høvlet trelast fra

Bandsag uten flisavsug og motormating.

Tømmertomt.
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saga. Maskinene var topp moderne.
Geir Østerud fra H-Profil trodde
etter å ha investert 30 millioner,
så var de meget langt framme tekn-
ologisk. Det er bare småtteri i for-
hold til det vi fikk se her. Produk-
tene fra denne avdelingen var i all
hovedsak laminerte treplater av
ulik lengde og bredde – tilpasset
IKEAs produktspekter. Råvaren fra
saga ble optimalisert ved kapping
i lengder og kapping av virkesfeil
for deretter å bli fingerskjøtt og
laminert. Ferdige produkter ble
kontrollert manuelt og eventuelle
feil ble sparklet for hånd. Deler av
produksjonen ble vidreforedlet
på fabrikken, dessuten gikk fem
trailerlass daglig til andre Swed-
wood-fabrikker i Russland og Polen.
Vegg i vegg med emneproduk-
sjonen ble det produsert trebrik-
etter i 8 RUF maskiner til bruk i
vedovner (brennverdi 4,8 kWh/kg
ved 7% fuktighet). Brikettproduk-
sjonen utnyttet alt treavfall fra
fabrikken. (Varedeklarasjonen var
på dansk.) De laminerte emnene
ble videreforedlet til møbler ved
fresing og overflatebehandling (beis
og transparent lakk). De russiske
Swedwood-fabrikkene produserer
garderobeskap, bokhyller og bord.
Da vi var der ble Leksvik garderobe-
skap produsert. Også her var produk-
sjonen effektiv, men arbeidsintensiv.

Til slutt ble delene pakket i karakt-
eristiske flate IKEA-pakker, for ut-
sendelse til IKEAs butikker. Nær-
mere 30 stk. jobbet i pakkeriet!
Markedene for produksjonen i
Swedwood Tikhvin var IKEA-utsalg
verden over. I tillegg gikk en del av
produksjonen til Swedwood-fabri-
kker i Russland og Polen. Biobren-
selbrikettene (allá brødformen)
ble solgt til Vest-Europa, mens indu-
strifils ble eksportert til trefored-
lingsbedrifter i Finland. Det var plan-
lagt å øke kapasiteten i møbel-
produksjonen slik at all emnepro-
duksjonen kunne bli foredlet i
Tikhvin. 

Gammelsagbruket!
Sagbruket Balada ligger sentralt i
Tikhvin. Balada er et gammelt russ-
isk sagbruk med et tømmerforbruk
på 25.000 kbm gran- og bjørke-
tømmer. Årsproduksjon var 12.000
ferdig skur- og høvellast, hvorav
30% var bjørk og 70% var gran.
Hovedproduktene var justert kon-
struksjonsvirke, utvendig kledning
og plank av bjørk. Gran ble ekspor-
tert til Finland, mens bjørk gikk til
USA. Tømmerprisen var 50 EURO/
kubikkmeter og lønnskostnadene
på 8000?,- NOK/mnd før skatt.
Skattenivået var vist bare 13%?
Produksjonen var, som vanlig, basert
på utrangerte maskiner fra blant

annet Finland. Og disse maskinene
var virkelig gamle! Sagbruket hadde
to saglinjer. Kantramme, deleramme
og dobbelkanter skar grantømmer.
Nærmest manuell håndtering mell-
om maskinene. Bjørka ble skåret på
to horisontale bandsager og en sir-
kel kantbenk for kløving. Kanting
foregikk på et manuelt kantverk
med to sirkelsager. En del av den
ferdige trelasten ble videreforedlet
til utvendig kledning med not og
fjær i et gammelt høvlerianlegg.
Tørking foregikk i åtte små kammer-
tørker. All eksport gikk gjennom
trelastagenter som formidlet han-
delen, og også garanterte for beta-
ling. I følge vår russiske guide
betaler finske kjøperne først to
måneder etter at en leveranse har
funnet sted. Agenten som formid-
ler handelen, betaler på forskudd
slik at sagbruket ikke havner i lik-
viditetsskvis. I tillegg til å formidle
handler, hadde altså trelastagen-
tene en oppgave som kredittgivere.
Ved å garantere sagbrukene bet-
aling for deres leveranser tok de
også all risiko forbundet med rek-
lamasjoner og eventuelle problemer
med utenlandske kjøpere.

Av Anders Quale Nyrud, Christoffer
Aas Clementz og Per Skogstad ved
Treindustriens Tekniske Forening.

En sager med hvit jakke og en sager med blå jakke.

Tur til Russland Del 1Sagbladet
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Lom stavkyrkje 850 årSagbladet

I 2008 vert det feira 850-års jub-
ileum for Lom stavkyrkje i Lom
i Gudbrandsdalen. Det er ikkje
sikkert at denne høgreiste, vakre
stavkyrkje var ferdig i 1158, men
vi veit sikkert at det eldste tøm-
meret i kyrkja er felt i 1157-58.
Dermed veit vi og at arbeide med
kyrkja var i full gang for 850 år
sidan, og det er det verdt å feire!

Lom stavkyrkje høyrer med til dei
største stavkyrkjene vi har att, og
ho er bygd som ein treskipa kyrkje
med heva midtrom. Stavkyrkjene i
Noreg er eit godt bevis på kor fan-
tastisk eit materiale tre er å byggje
i. Då stavkyrkjebyggarane ein gong
tidleg på 1100-talet fann ut at dei
skulle byggje ein grunnmur under
trebygningen, for at treet skulle hal-
de betre, gjorde dei ei revolusjon-
erande oppdaging. Fleire av dei kyr-
kjene dei bygde frå midt på 1100-
talet står framleis i dag!  Dei syner

oss at med godt trevirke, ein gjenn-
omtenkt byggjeteknikk og godt
vedlikehald, kan trebygningar vare
særs lenge. 

Den gjennomtenkte og spesielle
byggeteknikken i stavkyrkjene ser
ut til å ha gått i gløymeboka etter
svartedauden og den lange ned-
gangstida i Noreg etterpå. Sjølv om
dyktige handverkarar har lært seg
dei fleste av dei tekniske hemmeleg-
heitene til stavkyrkjene, er det fram-
leis noko vi ikkje veit.

Stavkyrkjer med heva midtrom, slik
som Lom stavkyrkje, har eit saltak
over midtskipet, som vert halde oppe
av kraftige stavar inne i kyrkje-
rommet. Øvst oppe vert desse stav-
ane halde saman av ein stutt vegg
i stavteknikk og ein stavlegje i heile
veggens lengde. Dei fleste er einige
om at stavane, stavveggen og stav-
legjen vart bygd saman på bakken.
Dei innvendige stavane i Lom stav-
kyrkje er ca. 8 meter høge, og det
er 8 stk på kvar side.

Spørsmålet vi framleis ikkje har svar
på, er korleis dei klarte å reise opp
desse lange og høge stavrekkene. 

Lafte- og vølings-firmaet Stokk og
Stein her i Lom bygde i 1999/2000 den
stavkyrkja, som den norske stat gav
som gåve til Island i høve 1000 års-
jubileet for kristninga av Island i 2000.
Sverre Sørumgård, ved dette firmaet,
har i mange år hatt ein teori om kor-
leis desse stavane vart reist opp. 

I høve Lom stavkyrkje sitt 850-års
jubileum, ynskjer Jubileumsnemnda
for Lom stavkyrkje 850 år og Stokk
og Stein å gjøre eit fullskala forsøk
på å reise 2 stavrekker, som dei i
Lom stavkyrkje, etter Sverre Sørum-
gard sin teori. Dette forsøket vert
støtta fagleg av NIKU (Norsk insti-
tutt for kulturminneforskning), og
TV har vist stor interesse for å dekke
eit slikt forsøk.

For å kunne gjennomføre dette
forsøket, må vi be om økonomisk
støtte. Vi er særs glade for alle øko-
nomiske bidrag, men vi er og glade
for gåver i ”naturalia”, dvs. sakte
vaksne furustokkar av grovaste dim-
ensjon og på minst 8 m! Når forsøket
er ferdig vil vi og sitje att med to
stavrekker, som kan danne grunnlag
for ein stor hall. Dersom nokon kan
vere interessert i å overta desse
stavrekkene til ein passeleg pris,
kan det og vere ein måte å støtte
forsøket på. Då det vil ta litt tid å
ordne alle stavane og byggja dei
saman, må vi be om tilbakemelding
snarast. Dette forsøket vil kunne
rette søkjeljoset mot tre som byggje-
materiale og gamle, så vel som nye
byggeteknikkar. Vi vonar derfor at
det er interessant for dykk å støtte
oss.

Mvh. 
Anne-Mette Kolden - Jubileums-
nemnda for Lom stavkyrkje 850 år,
Sverre Sørumgård - Stokk og Stein

- Styr unna fallgruvene. Det sparer
deg for mykje pengar og mange
frustrasjonar! Nedanfor finn du ei
kortfatta oversikt over noko av det
du bør vere obs på i fasen frå idé
til drift av ferdig biovarmesentral.

Kunnskap – Du må vite nok til å
stille dei rette spørsmåla. Besøk an-
legg som liknar på det du planlegg.
Snakk med erfarne folk. Gå på kurs.
Bruk rettleiarane og tipsa du finn i
rettleiaren for biovarmeanlegg “Vei-
en til biovarme” og rettleiaren for

gards- og småanlegg på ved eller flis.
Skaff deg gode konsulentar til å tei-
kne og rekne på kjel, røyrnett, flis-
lager, pris per levert kWh, leveranse-
avtalar med kunde osv. Kontroller
erfaringsbakgrunnen til konsulent-
ane. Be om referansar og avtal pris.

Drivarar i prosjektet – I eit kvart
biovarmeprosjekt vil det jamt og
trutt dukke opp uventa utfordringar.
Prosjektet treng difor personar som
kan trø til når det trengs, og dei bør
vere like involvert for å unngå mis-

nøye. Eit selskap med mange små
eigarar og eit par eldsjeler vil over
tid vere utfordrande. Det er viktig
å avklare frå starten kva ansvar dei
ulike eigarane har og korleis innsats
blir honorert.

Kunde som vil – Ønskjer du til dømes
å varme opp offentlege bygg utan
at eigaren viser snev av interesse?
Trenerer og motarbeidar kunden
deg? Då kan du alliere deg med
personar og/eller bedrifter som kan
påverke kunden. Held kunden på
sitt, bør du finne deg ein annan. 

Gode råd frå Ryfylke Bioenergi A/S



Intensjonsavtalar og kontraktar –
Er kunden positiv, bør du få han til
å signere ein intensjonsavtale med
dato for når de skal setje dykk ned
og vurdere eit felles prosjekt. Det
er også lurt å sikre seg leveransar
av tømmer gjennom bindande, fleir-
årige kontraktar. Til slutt er det
avtalen med kunden som avgjer heile
framtida for prosjektet. Få alle av-
talar og munnlege løfte skriftleg!
Ver skeptisk når nokon ikkje vil setje
løfta på papir. Ver tru mot mage-
følelsen din! Banken din og Inno-
vasjon Norge set stor pris på alt som
er sikra gjennom kontraktar.

Ettverk – Skaff deg velvilje hjå ko-
mmunen, kunden, naboar, finans-
institusjonar osv. Send avtalar vidare
til alle som bør vite om dei. Ikkje
gå ut ifrå at utbyggjar har informert
grøftegravaren om at det i tillegg
til el-kabel, vatn og kloakk også
skal leggjast vassboren varme i grø-
fta. Eller at den eine avdelinga i
kommunen veit kva den andre avd-
elinga har lova. Kontroller at dei
som lovar noko har mandat for løfta
sine. Sjekk at alle veit det du meiner
dei bør vite! 

Kommunen/naboar/tilsette – Sørg
for at tomta du skal bruke er stor
nok, regulert til føremålet, tillet høg
nok pipe og er lett tilgjengeleg for
trygg flis- og osketøming. Inkluder
og informer naboar og kundens
tilsette i heile utbyggingsprosessen.
Skap velvilje og interesse undervegs!

Økonomien – Ein gjennomarbeida
søknad til Innovasjon Norge eller
Enova, med framdriftsplan, gir deg
ein god køyreplan for vala du og
konsulentane skal ta i prosjektet.
Søknaden er også eit bra dokument
å bruke i kontakt med banken. Ta
personleg kontakt med banken og
Innovasjon Norge/Enova i forkant av
søknaden/tidleg i prosjektet. Det er
ikkje sjølvsagt at banken er med sjølv
om du har eit godt prosjekt. Lokal-
bankar har vist seg å vere dei enkl-
aste å få med på laget! 

Energital – Prosjektet står og fell på
om du får gitt korrekte tal for energi-
bruken til oppvarming og eventuelt

varmt vatn. Dersom det er anbod -
ikkje stol på tala i anbodspapira - sj-
ekk dei sjølv! Få totaltala for årleg
energibruk og så eigne tal for lys,
anna elektrisitetsbruk, oppvarming
og varmt vatn. Be om ei oversikt over
toppar/botnar i energibruken gjen-
nom året, samt effektbehovet over
døgnet og året.

Leveringsplikt og backup – Kan kun-
den sjølv stå for backup ved å bruke
eksisterande oljekjel eller dobbelt-
mantla varmtvassbehaldar? Du spa-
rer mykje på å ikkje ha leverings-
plikt. Då slepp du ansvaret for back-
up og reperasjonar på ukurante
tider på døgnet, i helger og feriar.
Med backupansvar har du drifts-
ansvar også i lågsesongen, når inn-
tektene er små. 

Prissetjing – Kva er den eigentlege
energiprisen kunden betaler i dag,
inkl. utgifter til drift og vedlikehald,
betaling for effektbruk for store
straumkundar, nettleige osv.? Ut
frå dette må du gje kunden ein kon-
kurransedyktig pris. For å sikre deg
ei garantert årleg minimumsinntekt
kan du i kundekontrakten definere
ein botnpris per kWh levert bio-
varme. Gulerota kan vere at du også
definerer ein makspris. Stig prisen
over denne, avtaler du med kunden
at de delar prisstigninga. Både bank
og Innovasjon Norge er glade for
dei sikre inntektene!

Flis – tilgong, kvalitet, lagring - Vel kjel
tilpassa flisa du har tilgong på og
ikkje omvendt. Mindre anlegg er
meir følsame for rett fliskvalitet
– fukt og storleik på flisa – enn større
anlegg. Å unngå driftsstans er ei
god investering! Bruk av fuktig flis
gir mykje vassdamp, lågare brenn-
temperatur og evt. lukt av kokt tre.
Dette gir behov for høgare pipe ved
større anlegg. Bruk av fuktig flis au-
kar behovet for flis og dermed fyll-
ingsfrekvensen av lager. Vurder om
det løner seg å kjøpe høgkvalitetsflis,
i sær til oppstartsfasen, eller om du
skal produsere ho sjølv. Før flising
må tømmeret ha vore ned i rundt
25% fukt for at flisa skal vere lag-
ringsstabil over tid. Svært småskala

flisproduksjon er sjeldan lønsamt
og kvaliteten blir ofte dårleg. Ein
må opp i eit visst volum for å for-
svare ein god nok flishoggar, samt
bygging av lagerhall for flisa.

Kjøp alt utstyr på ein stad – Vi kjen-
ner til folk som har brent seg på å
”shoppe” rundt for så å prøve å
setje i hop eit ”rimeleg” biovarme-
anlegg sjølv. Store oppstarts- og
driftsproblem, ingen som vil stå
ansvarleg for feil, ubrukelege garan-
tiar og missnøgde kundar er då meir
regel enn unntak. Dette er ein høg
pris å betale. Kjøp alt på ein stad.
Då kjem du raskare i gong og slepp
unna mykje elende. 

Oppstartstidspunkt – Det kan ta lang
tid å få alle opplysningane du må
ha i prosjektet. I tillegg kjem saks-
handsamingstid for å få lån og til-
skot, kommunens tid på å handsame
byggjesøknaden og evt. dispensere
frå reguleringsplan, personell som
må lærast opp, evt. kunden sine til-
passingar til vassboren varme, leve-
ringstid på utstyr osv. Til dømes kan
større kjelar ha rundt eitt års leve-
ringstid! Prøv å få til oppstart av
biovarmelevering i starten av fyr-
ingssesongen. Det gir best økonomi.
Ver sikker på at du ikkje forpliktar
deg til eit oppstartstidspunkt du
ikkje kan halde! 

Driftsfasen – Rekn med ekstra arbeid
i oppstartfasen av kjelen. Det tek tid
å lære seg utstyret. Det kan vere
lurt å skaffe seg automatisk feilvar-
sling til mobil og sørge for at det
alltid er ein som har vakt. Ver fleire
om drifta – minst tre. Loggfør alle
kontrollar og alle feil/alarmar. Før
nøye rekneskap med kor mykje flis
du bruker og tal kWh biovarme ein
seld. Alt driftspersonell bør sjå kor-
leis anlegget blir bygd/ skrudd i hop.

Media og marknadsføring - Bruk
media til å skape velvilje gjennom
positive oppslag og informasjon.
Men hugs at dei følgjer deg med
argusauge, særleg i oppstartsfasen
av anlegget. Det er difor spesielt
viktig at den skjer mest mogleg
smertefritt. Ein nøgd kunde er den
beste marknadsføringa du kan få! 

Gode råd frå Ryfylke
Bioenergi A/SSagbladet
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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?

Annonser www.sag.no

BygdeMart`n
SELGES

Laimet 130 selges, stillmaskin, hyd agg-
regat, bakgutt, stokklofter, flisvifte, 
9 meters benk.
Pris kr. 160.000. Henv:

Tor Aassve
Mob.: 918 19 349

E-mail: tor.aassve@online.no

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

Innpostning av stål

Meterteller

Linjelaser

- Maskiner 

- Verktøy

- Rekvisita

Vi har det

du trenger! 

BygdeMart`n
Gedigen gammel vertikal stokkvogn båndsag for
saging av overgrovt og ekstra langt virke selges.
Drivhjul dia. 1,2 m. Sagbladlengde ca. 8,4 m. Stokk-
vognlengde ca. 6m. Saglengde avh. av lengde skin-
negang. En del restaureringsarbeide må påbereg-
nes, da dette ikke har vært i bruk på mange år. En
unik mulighet for den som ser potensialet. Regner
med at den klarer stokker på 1 m. i dia.

Spydeberg
Tlf.: 907 77 875

E- post: thor@slabbingmill.no
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Skalldyravfall blir treimpreg-
nering
Skog og landskap har fått
godkjent et patent med bruk
av kitosan til impregnering
av trevirke. Kitosan blir hoved-
sakelig fremstilt av skall fra
reker og krabber og er et
biprodukt i næringsmiddel-
industrien. Forsker Erik Larnøy
er oppfinner av impregner-
ingsmetoden.

Kitosan er et ikke-giftig, spiselig
produkt av kitin, som det finnes
mye av i skalldyr, sopp og insekter.

Trebeskyttende midler som inne-
holder arsenikk og krom, er de sen-
ere år blitt forbudt eller har møtt
sterke restriksjoner i en rekke land.
Nå er det midler med kobber som
dominerer markedet. Krav til red-
usert kobberinnhold vil fremtvinge
nye og mer naturbaserte midler.
Kitosan kan være et aktuelt og
miljøvennlig alternativ, skriver Skog
og landskap.

Ved å varme opp virke som er im-
pregnert med kitosan, like etter im-
pregnering og uten tilgang på oks-
ygen, får man et produkt som har
gode egenskaper. Det får en estetisk
brun farge og en vannavvisende
overflate. Behandlingen har dess-
uten en brannhemmende effekt.
Virket kan for eksempel benyttes
til terrassebord, tak eller ytterkled-
ning.

Den videre forskningen vil vise om
impregnering med kitosan gjør tre-
virket bestandig i jord. Her er det
nødvendig med flere forsøk og mer
testing, skriver Skog og landskap.
(skog.no)

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

Kutterspon

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.

Komplett Wood-Mizer trelasttørke

Leveres komplett montert
og ferdig til bruk i en brukt
isolert container. Tørking
eller varemebehandling.

Kapasitet fra 6 - 8 m3

Effektbehov 9,5 kW

Pris fra kr. 106.500,- eks.
mva og frakt.

Wood-Mizer Nordic AS
Vardelia 17
2020 Skedsmokorset

Telefon 63 87 49 89
Telefaks 63 87 37 66
firmapost@woodmizer.no

www.woodmizer.no

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
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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 

Annonser

Verv nye medlemmar og få gratis årsmøtehelg i Kristiansand 2008!
Vi arbeider med å få fleire medlemmar til vår organisasjon, og den som vervar flest medlemmar vil få ei
årsmøtehelg gratis (verdi ca. 2500 kr.) Vi oppfordrar med dette alle våre medlemmar om å marknadsføre oss
og hjelpe å gjere oss sterkare.
___________________________________________________________________________

Send tilbod om medlemskap/Bladabonnement til:

Namn:________________________________________

Adresse:_______________________________________

Postnr.__________ Poststad_______________________

Telefon:_______________

Mobil: ________________

E-post:________________

Namn på deg som vervar:___________________________________________

Når vi mottek innbetaling frå den nye medlemmen vil du bli registrert som vervar. 
Send slippen til Norsk Bygdesagforening, Ytrehorn Industriområde, 6763 Hornindal
Opplysningane kan og sendast på E-post: norbygd@online.no
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Hybridmaskin skal testes i Norge.
I Sverige er det utviklet en skogsmaskin
som går på både strøm og diesel.
«El-Forest» har 30 % lavere driv-
stofforbruk enn en tilsvarende trad-
isjonell maskin. Den skal nå gå i
praktisk drift hos tre svenske skogs-
selskaper. Forskere i Norge samar-
beider og vil teste hybridmaskinen
i norsk skogsterreng og klima.

Denne maskinelle utviklingen av
hybridløsninger, lektrisk strøm og
diesel, er interessant for flere land.
Både Norge, Frankrike og Portugal
samarbeider med Sverige for å få
etablert et større EU-finansiert forsk-
ningsprosjekt, forteller overingeniør
Morten Nitteberg ved Skog og land-
skap. Et av målene med videre forsk-
ning er å senke forbruket av diesel
ytterligere, fra dagens 30 % til opp
mot 50 %. 

Trenger entreprenør
For å finne ut om en slik skogsma-
skin kan bli aktuell å bruke i Norge,
er det nødvendig at maskinen blir
testet ut i norsk terreng og klima.

Til dette trengs en norsk entreprenør
som ønsker å delta i et viktig ut-
viklingsprosjekt der miljø- og klima-
politikken har høy prioritet. Inter-
esserte bes ta kontakt med Skog
og landskap, ved Morten Nitteberg.

Mindre skader og driftsutgifter
Prisen på lassbæreren er ikke av-
skrekkende sammenlignet med til-
svarende lassbærere. Driftsutgiftene
blir vesentlig redusert, og vekten
av maskinen er lavere. Foreløpig
testing viser at kjøreskadene i marka
blir mindre. I Sverige skal maskinen
nå gå i praktisk drift hos tre sentrale
svenske skogs og industriselskap,
opplyser Nitteberg.

Halvere utslippet?
Et av målene med hybriddrift er at
utslippene av nitrogenoxider blir så
små som mulig. Det er gjort målinger
ved Skogforsk i Sverige som viser
at utslippet kan reduseres med 50%.
En norsk forhandler eller entre-
prenør vil være en viktig medspiller
for å gå videre med denne utvik-
lingen under norsk skogsforhold.

Elektromotorer leverer strøm
Skogsmaskinen/lassbæreren heter
ElForest og er utviklet i et solid
verkstedsmiljø i Ørnskiöldsvik i Sver-
ige. Den veier 8 tonn, har en laste-
evne på 12 tonn, tre aksler og sep-
arate elektromotorer ved hvert av
de 6 hjulene. (skog.no)

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
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Kutterspon
Seks nye skogområder frivillig
vernet
Som et ledd i det frivillige skog-
vernet, hvor skogeiere tilbyr are-
aler for vern, har regjeringen
vedtatt å verne seks skogom-
råder som naturreservater. Sam-
let nytt verneareal er ca. 4,5 kv-
km, hvorav 3,4 kvkm er produk-
tiv skog.

Fire av de vernede skogområdene
ligger i Trøndelag og er lokaliteter
med kystgranskog, en skogtype som
Norge har et internasjonalt ansvar
for å sikre. Områdene er Fiskumfoss,
Solumsmoen og Øvermoen i Grong
i Nord-Trøndelag, samt Høydalmoan
i Åfjord i Sør-Trøndelag.

De to siste områdene er den verne-
verdige bekkekløften Juveruddalen
i Buskerud og Grenimåsan i Akers-
hus.

Vernevedtaket innebærer generelt
at det ikke kan drives skogbruk i de
vernede områdene. Utmarksbeite,
jakt og fiske vil i stor grad kunne
fortsette som tidligere. (skog.no)

Tar opp halvparten av Norges
klimagassutslipp
Norsk skog tar årlig opp nær 27
mill. tonn CO2. Dette er halv-
parten av Norges menneske-
skapte klimagassutslipp som lig-
ger på 54 mill. tonn CO2-ekvi-
valenter, viser tall fra Skog og
landskap.

Tallene er fremkommet i samarbeid
med Statistisk sentralbyrå (SSB)og
inngår i en rapport som Statens for-
urensningstilsyn (SFT) har sendt FNs
klimakonvensjon “National Invent-
ory Report 2007 - Norway. Green-
house Gas Emissions 1990-2005”.

Skog i vekst fjerner klimagasser fra
luften ved at den binder CO2. Den
totale bindingen av klimagasser har
økt med ca. 85 prosent fra 1990 til
2005. Dette skyldes i hovedsak den
betydelige tilveksten i norske skoger,
som aldri har vært større i nyere tid,
skriver Skog og landskap.

Rapporten er en del av et overvåk-
ingsprogram, med årlig rapport-
ering til FNs klimakonvensjon. Tall-
ene er beregnet etter FNs retnings-
linjer for god praksis i forbindelse
med beregning av utslipp og opptak
av klimagasser som følge av areal-
bruksendringer og endringer i skog.
Rapporten fra Skog og landskap
beskriver datagrunnlaget og metod-
ene som er benyttet for å fremskaffe
slike resultater for skogen i Norge
fra 1990. (skog.no)

Et lovforslag uten forankring i
virkeligheten
I et brev til Direktoratet for
Naturforvaltning (DN) avviser
Skogeierforbundet forslaget til
nytt regelverk for motorferdsel
i utmark. - Etter vår oppfatning
strider forslaget mot den almi-
nnelige rettsfølelsen hos folk
og vil kunne undergrave respe-
kten for lovverket, skriver Skog-
eierforbundet.

Skogeierforbundet mener at lovfor-
slaget har alt for lite fokus på grunn-
eiers rett til ferdsel knyttet til sin
næringsutøvelse, inklusive rett til
ferdsel på egen eiendom.

- Dette må i større grad gjenspeiles
i loven. Samlet sett vil DNs forslag
til definisjon av landbruksbegrepet,
om gebyr, dokumentasjonskrav, krav
til kjøretøy og søknadsplikt på flere
områder bety store byråkratiske
ulemper for næringsutøvere i skog-
bruket. Forslaget er på flere punkter
uten forankring i den praktiske
virkelighet, heter det i Skogeier-
forbundets høringsbrev.

Skogeierforbundet er i prinsippet
for en mer restriktiv politikk når
det gjelder motorferdsel i utmark
og vassdrag. Det utsendte lovfor-
slaget er imidlertid uegnet til å nå
dette målet i og med at det ikke
skiller godt nok mellom de prob-
lemene som skyldes fritidskjøring
og reell nyttekjøring som må være
tillatt.

På bakgrunn av dette mener Skog-
eierforbundet at lovforslaget må

avvises, men uttrykker håp om at
DN vil ta en dialog med nærings-
organisasjonene for å bidra til et
bedre lovverk på dette området.

Lavere formuesskatt først neste år
Regjeringen innrømmer i stats-
budsjettet feil når det gjelder
omleggingen av formuesskatten
i skogbruket, men ser seg ikke 
i stand til å legge om før til neste
år. Dette er både tafatt og skuff-
ende, sier adm. direktør Gud-
brand Kvaal i Skogeierforbundet.

I forslaget til statsbudsjett for 2008
innrømmer Finansdepartementet
at den nye modellen for fastsetting
av formuesverdier i skog gir høyere
verdier enn forutsatt. 

Man mener dette kan rettes opp
ved å redusere skogfaktoren fra 8
til 5, noe som innebærer at
verdien av skog for
tømmerproduksjon reduseres med
snaut 40 prosent.

Imidlertid sier departementet at det
er for sent å endre ligningen for
2006. Derfor foreslås det en ”kom-
pensasjon” ved at skogfaktoren for
inntektsåret 2007 reduseres til 4, for
så å økes til 5 i 2008.

Festen over for svenske sagbruk?
Etter noen gode år for svenske
sagbruk er det nå tegn som tyd-
er på en nedgang. Salget av tre-
last er gått ned etter et år med
sterk etterspørsel, og lagrene
hoper seg opp ved sagbrukene.

Det siste året har trelastkunder
gjort store innkjøp i frykt for ikke
å få nok på lengre sikt. Dette res-
ulterte i en uforutsigbar etterspørsel,
men nå er tralstlagrene fulle og
salgstallene peker nedover. 

2008 ser langt mindre lyst ut enn
de senere årene. En av grunnene
er bl.a. min-dre byggeaktivitet i
USA. I stedet sikter sagbrukene seg
inn mot det europeiske og
japanske markedet. (skog.no)
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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

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

www.inmark.no

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

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

Tlf.: 33 42 05 05 www.stihl.no

Postboks 229
3251 Larvik

Tlf.: 33 11 57 71

www.buland.no       e-post: inge@buland.no

6763 Hornindal
Tlf.: 57 87 66 60
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Returadresse:
Norsk Bygdesag Forening

6763 HornindalB

Du får kjøpt STIHL hos faghandelen
Hos din STIHL faghandel er du sikker på å motta den beste mulige oppfølging - både før, under og etter at du har 
kjøpt et STIHL produkt. For nærmeste STIHL faghandel, gå inn på www.stihl.no eller ring oss på tlf: 33 42 05 05.

Kvalitet og sikkerhet!

   STIHL sager til all slags arbeide!
Stell, opprettholdelse, men samtidig utnyttelse av skogens ressurser så skånsomt og 
økonomisk som mulig, hører til blandt vår tids utfordringer. Siden 1926 har STIHL gått 
foran med nyskapende teknikk og stadig sikrere produkter, tilpasset vår tids profesjonelle 
skogsarbeid- og landskapspleie.
STIHL - verdens desidert største produsent av motorsager, er din garanti for kvalitet, drift-
sikkerhet og brukervennlighet. Sagene utmerker seg med høy motoreffekt, kompakt og 
ergonomisk riktig konstruksjon, lav vekt og høy grad av sikkerhet.
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STIHL tilbyr et bredt sortiment av 
verneutstyr og tilbehør tilpasset 
de fleste bruksområder. Gjennom 
kontinuerlig produktutvikling 
ønsker STIHL til enhver tid å være 
sitt ansvar bevisst, og ligge i for-
kant av utviklingen. 

NYHET:  
STIHL ForestWear Comfort:
En helt ny serie verneklær for deg 
som vil ha det aller beste. Ekstremt 
slitesterkt materiale med 13% 
stretch, noe som gir en unik pass-
form og bevegelighet.

Tenk sikkerhet - bruk verneutstyr!

Til bruk 

med motorsag er 

det påkrevet følgende

(godkjent) verneutstyr: 

Hode/hørselvern, verne-

bukse og vernestøvler.


