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NBF ble stiftet i 1987.
Foreningen har pr. 01.01 2006
336 medlemmer. Ordinært
medlemsskap: kr 1500 pr. år.
Medlemsskap første år kr 750.

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

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

Samson Hjortland, 
5635 Hatlestrand, 
tlf. 53 48 88 23
sam-hjort@c2i.net

Einar Morken,
2667 Lesjaverk.
tlf. 90 56 70 77
ei-mork@fjellnett.no

Leif Grøndahl,
2340 Løten, 
tlf. 62 59 00 05    
leif-gda@online.no

Arnold Øverås,
Øveråsvn.,  
9360 Bardu
tlf: 77 18 45 59
bardutre@online.no

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

Akershus
Roar Sørgård
Hurdal, tlf. 909 96 273

Hedmark
Ivar Grøndahl, 
Løten, tlf. 62590005

Oppland
Ole Jonny Kalstad og
Per Arne Jostad, Snertingdal

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

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

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

Agder
Harald Mo Birkenes
Birkeland, mob. 481 58 950

Rogaland
Audun Jøssang,
Jørpeland, tlf. 51 74 93 20

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

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

Møre og Romsdal
Torbjørn Stavset, 
Skodje, tlf. 70 27 40 48 

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

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

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

Troms
Arild K. Hansen, 
Harstad, tlf. 77 06 08 60
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Nr. 4. 20. aug. 05. sep.
Nr. 5. 15. okt. 30 .okt.
Nr. 6 30. nov. 15. des.

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

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

Forsidebilde: Frå venstre
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Skogstad, styremedlem i NBF Einar
Morken, driftssjef Treteknisk Haldor
Ringstad, styre-medlem i NBF Arnold
Øverås og styremedlem i NBF Leif
Grøndahl.

Norsk Bygdesagforening
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Her på Vestlandet er det godt
skrivever for tida. Vassmagasina
fylles og straumprisane er heldig-
vis litt på tilbaketur. Det skjer
veldig mykje på energisida og
bioenergi får ei enorm merksemd.
Hadde vore artig og målt kor
mykje presseomtale det er om
nettopp bioenergi. Dette lovar
bra, med tanke på levering og
pris for våre medlemmars
biprodukt, eller kanskje det kan
bli hovudprodukt for nokon?  
Det har i årevis vore snakka om
bioenergi, men i haust ser vi
verkeleg at det ”tar av”. Som
dagleg leiar i foreininga har eg
det siste året brukt mykje tid
nettopp på ein vanskeleg lever-
ingssituasjon på hun og flis for
våre medlemmar. Vi har arbeidd
opp mot det offentlege, mot
mottaksapparatet og mot ein del
enkeltmedlemmar. Ikkje alle har
løysingar enno, men med eit
perspektiv fram mot våren 2007

ser det ut til at alle som har vore 
i kontakt med oss har funne seg
kjøparar. Sjølv om eg har masa
fælt i det siste om nettopp flis og
hun, må eg oppforde Dykk på å
ta kontakt med bioenergiprosjekt
i ditt nærområde og melde deg
som aktuell leverandør. Dette kan
føre til at fleire bioenergianlegg
vert bygde, og at de kan få sikre
leverringsavtalar  Kommunale
bygg og næringsbygg er svært
aktuelle i tillegg til gardsvarme-
anlegg.

Forskningskonferansen som er
brukt betydeleg spalteplass på i
dette bladet, var ein lærerik dag
for styre og dagleg leiar. Vi trefte
mange kjente ansikt frå bransjen
og innhaldet i konferansen var
svært bra. Fokus på auka avverk-
ing var fokus frå ministerhald,
trelastindustri, forsking, skog-
eigarsida. Råstofftilførsel er viktig
for all industri og fokus på dette

er viktig også for bygdesag-
foreninga. Det har vore mangel
på råstoff hjå ein del av våre
medlemsbedrifter i deler av dette
året, men som organisasjon har vi
gjort lite med å løyse problemet.
Kanskje medlemmane må bli
flinkare med å gi organisasjonen
innspel, spesielt på ting dei
opplever som problematisk og
som vedkjem mange. 

Som redaktør saknar eg engasje-
ment frå medlemsmassen. Med
ein stram økonomi er det
vanskeleg å bruke nok tid på å
reise rundt og ”føle pulsen”  på
bransjen vår. For å få til eit så
aktuelt blad som muleg, vil eg
difor oppfordre dykk om å ta
kontakt om tema de ynskjer vi
skal ta opp. På førehand takk!

Inger-Marie  

Frå redaktørkrakken

Kjære lesere!
Vi har nå avsluttet den store
elgjakta og startet jakta på
tømmer her i Østfold. Vi har
fått kjøtt i fryseren og nå
trenger vi noe å sage på. 
I mitt fylke er det ikke stor
mangel på tømmer, mye av
tømmeret går til sagbruk i
Sverige. De største sag-
brukene i fylket er medlemmer
hos oss, men det er distrikter 
i landet vårt som må sloss mer
om tømmerstokken enn de
egentlig liker. Det er sager som
til tider må stoppe produk-
sjonen fordi de ikke har
tilgang til tømmer året rundt.

Det blir nå fokusert på økt av-
virkning i skogbruket, dette vil
øke tilgangen på tømmer til våre
sagbruk og “krigen” vil kanskje
roe seg litt.

I slutten av oktober ble det

arrangert en TREFF-konferanse på
Gardemoen som het “Tre for
Fremtiden”. Det var mange fore-
dragsholdere som hadde fått
invitasjon til konferansen, og vi
fikk høre flere gode og inter-
essante innlegg. Landbruks- og
matminister Terje Riis-Johansen
holdt innlegg om regjeringens
satsing på skog og tre. Det nye
statsbudsjettet for 2007, sier
mange er det beste på lenge for
skogbrukspolitikken. Det blir sett
på og satt ut virkemidler der som
vil øke avvirkningen og skape
flere arbeidsplasser. Det blir også
fokusert på fornybar energi, den
er fremtidsrettet og kortreist.
Skogbruket har store muligheter
og 94% av befolkningen mener
tre er ekte. En visjon som kom
fram var “Norge en sterk tre-
nasjon”! Vi skal bygge Holmen-
kollbakken i tre og ha samspill
med betongindustrien.

Dette vil kanskje gi “mye” mer

arbeid for oss i vår bransje, men
er vårt marked hissig på mer
“plank”? Det er viktig å sam-
arbeide, for vi er gjensidig
avhengig av hverandre. Hvis
behovet øker ute i markedet, så
vil også behovet for uttak fra
skogen øke. Det ble også uttalt
at vi bare er mennesker som blir
påvirket fra mange kanter.

Vi har nå bestemt oss for en logo
som vi er godt fornøyd med. Vi
håper at dere medlemmer og
alle dere andre som har med
oss å gjøre er enige i dette.
Det er fint om dere setter av den
første helgen i februar. Da har
Norsk Bygdesagforening sitt
årsmøte i Ålesund. 

Mer informasjon om dette
kommer i neste nummer av
Sagbladet.

Hilsen Johan
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Kurs
• 10. og 11. november 2006: Kurs 

i drift av bygdesag i Akershus.

• 17. og 18. november 2006: Kurs 
i visuell styrkesortering av
trelast.

• Februar 2007: Kurs i visuell 
styrkesortering av trelast,
Oppland.

• Mars 2007: Kurs i drift av bygde-
sag, Rogaland.

Medlemstal
Pr. dato er vi 322 betalande med-
lemmar. Her har vore ein del
utskifting av medlemmar. Det er
sjølvsagt synd at ein del melder
seg ut av foreininga vår, men det
er desto hyggelegare at vi får inn
nye medlemmar. Vi har arbeidd ein
del med å få tak i nye medlemmar
dette året, og vi har pr. dato 31
nye medlemmar. Dette er bra!! 

Vi kjem meir tilbake til dette når
årsmeldinga vert trykt i neste
medlemsblad. Verv medlemmar
medan! Vi kan no gå ut med
tilbodet om at nye medlemmar
kan bli registrert og få siste blad i
2006 gratis, samt at dei får 1. års
medlemskap (2007) til kr. 750.

Ny logo
Det har blitt ein lang prosess med
utforming av ny logo. Først hadde
vi ute konkurranse, så var det
styrevedtak på kva for logo vi
skulle velje og til slutt ein del 
fram og tilbake med tilpassingar
og liknande. Vi er no i mål og vi
håpar at medlemmane og
abonnentane er nøgde med
resultatet.

Vinnaren er Bruket Design
v/Birgitte Bruket. Vi har bedt ho
om å skrive nokon ord kring si
bedrift og tankar kring utform-
inga av logoen.

”Jeg driver et enkeltpersonforetak
innen grafisk design (Bruket
Design), og jobber hovedsaklig
med layout og design for trykk-
baserte medier. Jeg ble tipset om
denne logokonkurransen av min
far, Svein Bruket, som er medlem 
i foreninga deres (Frya Tre Ans).

Oppgaven var ganske åpen, med
ønske om fornyelse og et mer
moderne uttrykk.

De tre sagbladene skal uttrykke
styrke og mangfold, forent i
naturens grønne farger. De tre
grønnfargene forsterker mang-
foldet sammen med de ulike
størrelsene på bladene. De ulike
størrelser på sagbladene viser et
større spekter av sagdriften,
samtidig som den gjør formen
spennende og spenstig.
Litt av den største utfordringen
har vært å finne en balanse
mellom symbol og navn/tekstdel.

Organisasjonsnytt

Dette er vår nye logo utforma 
av designer Birgitte Bruket.

w w w. s a g . n o
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Organisasjonsnytt

Grovt skurtømmer til lafting eller kledning

Moelven Soknabruket AS

Vi har et lager av overgrov gran som ikke passer til vår produksjon.

Dette ønsker vi å videreselge. For tilbud - henvendelse:
Moelven Soknabruket AS, Bjørn Sorteberg, tlf. 32 14 45 00, 
mobil 908 31 376 eller E-post: bjorn.sorteberg@moelven.com

Moelven Soknabruket AS
NO-3534 Sokna
www.wood.moelven.com

Navntrekket er jo ganske langt, 
så både fontmessig og plasserings-
messig har det her vært viktig at
teksten ikke ble for dominant. Så
fonten fremstår som enkel, men
likevel kraftig og robust med sine
seriffer i Egyptiennestil.

Prosessen har vart over en 2
månedersperiode med NBF aktivt
involvert i prosessen fram mot
dagens resultat.

Hilsen
Birgitte Bruket”

Nettsider, brevark, blad osv. vil no
bli oppdatert med ny logo og vi
har avslutta eit viktig arbeid for
foreininga. ”Sagbladet” vil dermed
bli endra med ny layout til nr. 6-
2006. Websida er endra etter ny
logo og funksjonane er snart
komplette og sida skal oppdaterast
så å seie dagleg etter 1. desember. 

Påminning om årsmøte
Vi håpar vi får god deltaking på
fagdagen og årsmøtet i Ålesund

første helga i februar. Vi bed dykk
derfor reservere billettar så snart
som råd, då det enno er rimelege
billettar å hente!

Reiser du frå Oslo fredag morgon
og returnerer midt på dag søndag
til Oslo er det pr. dato billettar ned
780 kr for tur/retur.

Programmet har vi ikkje klart å
fastsetje heilt enno, men vi kjem
tilbake med komplett program i
neste medlemsblad. 

Vi er heldige å ha Torbjørn Stavset
med som ”lokal” tilretteleggjar og
vi har stor tru på at dette blir ei
triveleg helg både fagleg og
sosialt.

Bransjenorm for ujustert
kledning/ukanta kledning
På sist årsmøte lova styret å
arbeide vidare med å få til ei
bransjenorm for ujustert kledning. 
Arbeidet har så vidt starta, og vi
håpar å kunne jobbe meir intensivt

med dette framover. 

Når det ligg noko konkret forslag
klart, vil den bli sendt ut på
høyring. Det kan og vere aktuelt
å dra med malmfuru i same
prosessen. Vi informerer gjennom
medlemsbladet.

w w w. s a g . n o

BygdeMart`n
Til salgs:

Høvelmaskin 
WACO 1 000

6 spindler, gjennommating, hyd. låsing
av spindler. Selges med kuttere for

justering av virke opp til 63 x 223 mm.
Elektrisk innstilling av

overkutterspindel og pressbjelke. 
Maskinen er i drift til ca. 1. mars 2007

Brenno Sag og Høvleri AS
Tlf.: 32 06 96 16
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Sagbladet
Regjeringa si satsing på 

skog og tre
Etter opninga av konferansen
”Tre for framtiden” 24 oktober
2006 fekk vi eit innleiings-
foredrag av Landbruks- og
Matminister Terje Riis-
Johansen. I innleiinga la han
vekt på utvikling i distrikta, og
at han ville legge til rette for
betydeleg verdiskaping i
skogbruket framover.

Skogressursane
Skogressursane er viktige fordi:
Auka avverking av skog bidrar til
auka verdiskaping, meir aktivitet
og betre lønnsemd på eigedomane
i distrikta. Avverkinga skaper
mange distriktsarbeidsplassar. 
Skogressursar er et viktig grunnlag
for skogindustrien. 

Skog og skogbruk
Skogbruk kan bidra til å redusere
gjengroinga av kulturlandskapet. 
Trevirke er ein fornybar ressurs.
Den kan gi store bidrag til energi-
omlegging, og dermed være viktig
i klimasamanheng.

Skogen gir et potensial for å
utvide tradisjonell landbruks-
verksemd til utmarksprodukt som
jakt, fiske og reiseliv – og kanskje
blir skog også sentralt for oss i
arbeidet med å forbetre folke-
helsa.

Stor tilvekst
Det er nå dobbelt så mykje
tømmer i skogane som for hundre
år sidan – likevel blir det hogd
mindre enn halvparten av
tilveksten. Vi har ein tilvekst på
over 25 mill. kbm, og vi høgg 8-11
mill. kbm. Mykje tyder på at vi kan
auke til 15 mill. kbm innanfor
miljømessig forsvarlige rammer. 
Terje Riis-Johansen viste til at netto
tilvekst i skogen utgjer 1000 eine-
boligar om dagen! 

Auka avverking
Som et grunnleggande tiltak for å
auke dei langsiktige invester-
ingane og motivere til økt avverk-
ing, har regjeringa fått til ei

forbetring av skogfondsordninga. 
Ordninga utvidast til å gjelde alle
tiltak som skogfond kan brukast til
dvs. skogkultur, nyanlegg, om-
bygging og vedlikehald av
skogsvegar, skogbruksplanlegging
og skogforsikring. 

Skattefordelen blir 85% for alle
tiltak. Det betyr at 15% av be-
løpet som tas ut frå skogfond
inntektsføres.

I tillegg vert det opna for at
skogfondsmidlar kan brukast til
bioenergitiltak i tilknyting til eige
bruk. 

Gjennom jordbruksavtalen øker vi
tilskota til skogbruk og bioenergi
fra 170 til 190 mill. kr.  Dette skal
føre til:
• at vi vil motivere til et        

bærekraftig skogbruk 
• betre stell av skog
• meir kunnskap om skog- og 

miljøverdia
• høy aktivitet på bioenergi-   

området

Transport
Regjeringa vil opne for inntil 56 t.
totalvekt for tømmertransport på
deler av det offentlige vegnettet.

Transportkostnader representerer
ein fjerdedel av skogindustriens
kostnader ved kjøp av virke og ved
innføring av 56t totalvekt vil
denne delen verte redusert. 

Miljø
Vi er helt avhengig av at
skognæringa har truverde og
oppfattast som ei miljøvennlig
næring. Dette er også viktig for
hele næringens legitimitet. 

Bioenergi
Skogens ressursar vil få økt
merksemd som råstoff til energi-
produksjon.

Det skyldes både behovet for å
finne nye energikjelder, og ønske
om å legge til rette for meir
miljøvennlig energiproduksjon.

Økt produksjon av ny fornybar
energi er et satsingsområde for
regjeringa. Bioenergi er et stort
vekstområde, og Terje Riis-
Johansen synes å merke at det
skjer ein revolusjon på dette
området nå – ”men vi er framleis i
startgropa i forhold til våre nabo-
land”.  

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen heldt eit svært interessant
foredrag om kor verdfull skogen er i eit moderne samfunn.
Foto: Per Skogstad.
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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

Kontakt oss når det gjelder
Vi rydder lageret og selger følgende JAJOD-maskiner til høyestbydende:
• 4 stk. Kløvsag G-230 Venstre • 1 stk. Kløvsag G-230 Høyre  • 1 stk.Tørrkløvsag G-
120 Høyre • 1 stk. Tømmerkantsag D-210 Høyre • 1 stk. Tømmerkantsag D-110 Høyre  
• 1 stk. Kantsag D-240 Høyre  Sagene selges som de er.

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

arne-even@owren.no

Regjeringa si satsing på 
skog og tre

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

• BRUKS 1200 skivehugger til salgs. 
Passer godt for gardssageiere som vil levere bakhun som fyringsflis.

Enkel å vedlikeholde. Enkel i drift.

Lesja Sag AS Mob. 991 07 071

• Eksaktkappe til salgs.

Henv. Morken, Lesja Sag AS Mob. 905 67 077

PRODUKSJON AV ENERGIFLIS 
• Potensialet for økt avverking  

i skogbruket er betydelig og 
gir grunnlag for økt råvare-
tilgang til bioenergi 

•  Bioenergi kan bli ein langt 
viktigare avsetningskanal for 
mindreverdig virke enn kva 
det er i dag 

•  Bioenergiproduksjon kan bli 
ei drivkraft i arbeidet med å 
skjøtte et stadig tilveksande 
kulturlandskap

•  Lokalt gir bioenergi høve for 
”kortreist varme” basert på 
landbruket som energi-
leverandør 

•  Interessante næringsut- 
viklingsprosjekt i bygdene 
og på gardane

Regjeringa sitt mål
Regjeringa har satt eit nytt
mål for økt produksjon av
fornybar energi og energi-
effektivisering. Målet er pluss
30 TWh innan 2016.

Med utgangspunkt i dei anslag
som føreligg om potensialet
for økt produksjon av bio-
energi på 30 TWh - meiner
Terje Riis-Johansen  vi bør ta
mål av oss til å bidra betydelig
til oppfylling av dette målet.

Norge skal være en sterk
trenasjon
Avslutningsvis hadde stats-
råden ei oppfordring til heile
bransjen om å ta i bruk denne
visjonen ”Norge skal være et
forbilde i verdi-skapande bruk
og foredling av trevirke - vi vil
at Norge skal være en sterk
trenasjon!!”

www.sag.no 7
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SSSF (Skogbrukets og Skog-
industrienes Forsknings-
forening) har gjennomført ei
rekkje forskningsprosjekt
gjennom ein 5-årsperiode. Ein
del av dette er absolutt inter-
essant for bygdesagene. Vi
gjev her ei oppsummering av
prosjektet og resultata dei viser
til.

Norsk trevirke som råstoff –
verdiskapingspotensial og
industrielle muligheter
Prosjektet vart leia av seniorforskar
ved Treteknisk Institutt, Knut
Magnar Sandland. Prosjektet vart
delt opp i dei tre delprosjekta
Skog, Papir og Tre:

• Delprosjekt Skog vart leia av    
forskar Kjell Vadla

• Delprosjekt Papir vart leia av 
forskar Oddbjørn Eriksen

• Delprosjekt Tre vart leia av 
forskar Audun Øvrum

Vi har nedanfor valt å
omtale nokon av  dei
prosjekta vi vurderer som
mest aktuelle for bygde-
sagene. 

Faste lengder kontra
tradisjonell aptering
Lønnsemda ved streng
fastlengdeaptering (FL),
samanlikna med tradi-
sjonell prima- og sekunda-
aptering (PS). Tømmeret
var grov gran (G17) av
varierande men gjennom-
gåande høg kvalitet frå to
bestand i Hurdal. Ved FL
vart rotstokkar kappa på
4 m til bjelkelagsdimen-
sjonar, og øvrige stokkar
på 5 m til stendarar, kled-
ning og panel i varier-
ande dimensjonar. 

Med utgangspunkt i
volum sagtømmer samt
volum og prisar fordelt på

ulike produkt og kvalitetane, vart
total produktverdi per kubikk-
meter sagtømmer berekna.
Gjeldande marknadsprisar vart
brukt og sentrums-plankane fekk
pris etter kvalitetane i Nordisk Tre
(NT).Sentrumsutbytte var derimot
høgare ved FL og gjorde at FL
gjekk forbi  PS i akkumulert verdi.
PS gav størst volumandel sidebord,
celluloseflis og massevirke, men
disse produkta har lav verdi og
hadde mindre effekt på lønsemda.
Utnyttingsgraden av skurbare
dimensjonar var 96% ved FL 
og 95% ved PS og forsterka lønn-
semda til FL. Den totale verdien
ved trelastproduksjon per kubikk-
meter sagtømmer var 1,2% høg-
are i FL enn i PS. 

Forsøket vart gjentatt på tømmer
med mindre dimensjon og lågare
kvalitet (normaltømmer). Det var
forventa at lågare tømmerkvalitet
ville redusere FL si lønnsemd i
forhold til PS, sidan kvalitetskrava i
FL berre var at tømmeret skulle
vere fritt for råte, og at det i
praksis skulle vere mulig å skjære

det. Lønsemda var no 12,2%
høgare i FL enn i PS, mot 1,2% 
i det fyrste forsøket. Dette er
oppsiktsvekkjande, men skuldast
at forholdet mellom FL og PS på
trelastkvalitetsverdi var uforandra,
mens FL nå hadde ein langt
høgare utnytting av skurbare
tømmerdimensjonar. Kort sagt
produserte FL verdifull plank 
også av det volumet som vart
massevirke i PS. Uavhengig av
apteringsmetode var totalverdi 
per kubikkmeter tømmer klart
høgast i det første forsøket. Dette
skuldast høgare skurutbytte og
stammeutnytting, medan trelast-
kvaliteten faktisk økte på normal-
tømmeret, tross den låge tømmer-
kvaliteten. Kvalitetsreduksjonen
var størst i PS.

Den korte rotstokken ved FL (4 m)
hadde stor positiv effekt på kva-
litet og trelastutbytte og var
avgjerande for metoden si lønn-
semd. Meirverdien av marknads-
tilpassa lengder er ikkje med i
berekningane og vil med stor
sannsynlegheit forsterke lønn-

Norsk trevirke 
som råstoff

Treffkonferansen - Tre for framtiden 24. oktober 2006 samla ei stor og lydhør forsmling
både av forskere og pratikere innen skog og skogindustri.

F o r u m  f o r  n o r s k e  b y g d e s a g e r  8

Sagbladet



semda i favør FL-apteringa. De to
forsøka gir ingen grunn til å frykte
dei økonomiske konsekvensane av
fastlengdeaptering.

Framtidig virkestilgang
Det er godt dokumentert at vi har
potensial for auka avverking i
Noreg. Det er derimot ikkje godt
dokumentert korleis dette
kvantumet fordelar seg på treslag,
kvalitetar, bonitetar, høgdelag og
geografi; forhold som har stor
innverknad på økonomien. Desse
analysane basert på data frå Land-
skogtakseringa gir svar på ein del
slike forhold. Dagens skogsituasjon
avspeglar skogbehandling som er
gjennomført og dei historiske
marknadsforhold. Avverkinga har 
i stor grad føregått på de betre
bonitetane, og gran er avverka
betydelig hardare enn furu og
lauv. 

Avverkingskvantumet de næraste
20 - 40 år må derfor hentast frå
svakare bonitetar lenger vekk frå
veg og i større grad frå treslaga
furu og lauv. Rett nok har vi i dag
ungskog og yngre produksjons-
skog av gran med stor tettleik på
dei betre bonitetane. Denne
skogen vil ein få stor glede av om
meir enn 30 år. Samla er potensiale
for auka avverking i Noreg ca. 4
mill. m3. Hovudpotensialet ligg
hjå furu og lauv, og framtidige
marknadsforhold og ramme-
avtalar  er avgjerande for i kva
grad potensialet vil kunne ut-
nyttast. Transport av tømmer 
er kostnadskrevjande. Det er difor
viktig at ei trelastbedrift kan hente
mest mogleg tømmer frå nærom-
rådet. Som grunnlag for strategisk
planlegging er det difor viktig å
vite kva volum og type tømmer
nærområdet kan gi i framtida. Ein
modell for berekning av potensielt
framtidskvantum med sikte på
storleik og samansetning er difor
utvikla. I gjennomsnitt besto av-
verka kvantum i perioden 1963 til
2000 av 83% gran, 13% furu og
4% lauv. Dette har ført til  opp-
bygging av furu og lauv i eldre
skog og vil gi ei anna saman-

setning av avverkingskvantumet
framover. Dei siste 10 åra har
avverkinga av gram vore like
under potensialet. For furu er det
langt igjen før avverkinga når
potensialet.

Råstoff til massivtreelement
Massivtreelementer er i ferd med å
etablere seg som eit viktig produkt
innan trehusbygging. Ved produk-
sjon av massivtreelementer er rå-
stofforbruket stort. Råstoffkost-
naden er derfor ein viktig faktor
for å få økonomi i ein industriell
framstilling av massivtreelementer.
I prosjektet har det inngått ein
aktivitet som omhandlar råstoff til
massivtreelement, der hovudmål-
setjinga har vore å undersøkje kva
eigenskapar massivtreelementa får
dersom dei blir produsert av
virkesråstoff med lave fastleiks-
eigenskapar. Det har vore fokusert
på to typar råstoff: Utlegg frå
trelast av gran berekna på lim-
treproduksjon og trelast skåre frå
massevirke av furu. Begge deler er
råstoff som har liten verdi og be-
grensa bruksområde. Massivtre-
element består av mange lamellar
sett saman til eitt element. Viss ein
enkeltlamell har ein stor styrke-

reduserande virkeseigenskap i for-
hold til resten av lamellane , vil
den med svært liten sannsyn-
legheit virke inn på E-modulen til
massivtreelementet, da det er lite
sannsynlig at nabolamellane har
tilsvarande virkesfeil i same tverr-
snitt  av massivtreelementet.

Forsøket viser at råstoff som i dag
ikkje blir brukt til konstruksjonar
på grunn av lågare fastleiks-
eigenskapar (T0 og lågare), er
godt eigna  til produksjon av
massivtreelement når det kombi-
nerast med virke med høgare
fastleiksklasse på ein rett måte. 

Sagbruksflis -eigenskapar
avhenger av utstyr
Sagbruksflis er flis produsert på
sagbruka som er ment for indu-
striell vidareforedling i masse- og
papirindustrien. Sagbruksflis er det
viktigaste biproduktet ved pro-
duksjon av skurlast både i volum
og verdi. Sagbruksflis blir oftast
produsert som ein integrert del av
skurprosessen og utgjer ein viktig
del av treforedlingsindustriens
virkesbehov. Ved hogging av flis
rett frå stokken, må utstyret til-

Norsk trevirke 
som råstoff

Slike haugar med flis kan i framtida vise seg å representere store verdiar innan
skognæringa.

Sagbladet
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passast  både fliskvaliteten og
skurkvaliteten. De siste sikres
gjerne ved at eit sagblad er mon-
tert i lag med reduserskiva og
pussar stokken i forkant eller bak-
kant av hoggaren. Dette gir eit litt
lågare flisutbytte, men ei betre
skurflate. 

Granflis frå sju ulike sagbruk vart
brukt i denne undersøkinga.
Utstyret som vart undersøkt var
langkniv, spiralreduserar og
frittståande flishoggar. Flisa vart
samla rett etter fyrste reduserar.

Det ser ut til at langkniv gir ein
noko meir homogen flis med om-
syn på lengde og bredde, medan
tjukkleiken ser ut til å være om-
trent lik for dei ulike hoggar-
typane. I tillegg til dimensjons-
fordeling, bør man ved val av
utstyr også ta omsyn til bl.a. anna
utstyr, matehurtigheit, skurkvalitet
og energiforbruk. 

Eigenskapar i framtidig
virkesråstoff
Den norske virkesråstoffbasen er
stadig i endring og både tilgjenge
og eigenskapar endrar seg  med
tida. Dette gjer det viktig å heile
tida ha oppdatert kunnskap med
omsyn til kva for virkeseigenskapar
og kva mengder den skogbaserte
industrien til ei kvar tid kan for-
vente som råstoff.

På bakgrunn av dette er det sett i
gong ein svært omfattande under-
søking for å beskrive eigenskapane
til framtidig virkesråstoff i utvalde
regionar i Sør-Noreg. Det har blitt
samla inn eit betydelig tal prøvar
og det er føreteke registreringar
av skoglege forhold, bestandsdata,
stammedata, vedeigenskapar og
fibereigenskapar. 

Dette er føreteke på same material
og det gir dermed eit unikt høve
til å studere samanhengar som tid-
legare ikkje har vore undersøkt. 
På denne måten er dette ein unik
undersøking både i Noreg og inte-
rnasjonalt. Å undersøkje fiber-
eigenskapane frå marg til bark er

aldri føreteke i ein slik skala som
dette prosjektet  har lagt opp til.
Også internasjonalt er dette
forsking som er i startfasen.

Undersøkinga er knytt til eit nyleg
utvikla måleinstrument som det
berre er 2 stykk av i verden. 
Potensialet med ein slik undersøk-
ing er knytt til industrien sin fram-
tidige val av råvare. Ein selektiv
utveljing av råstoff med gitte
eigenskapar kan gi eit høve til å
styre kvaliteten til ulike produkt. 

Logistikk og volum kan imidlertid
setje ei begrensing på utval, men
med fordjupa  kunnskap om rå-
stoffets eigenskapar ned på fiber-
nivå er det potensielt muleg å
styre kvaliteten. Mye forsking
gjenstår før denne type selektering
kan setjast ut i praksis, men dette
prosjektet ledar an og klargjer
moglegheitene. 

Logistikk i verdikjeder for
skog og treprodukt
Logistikk handlar
om å skape full-
stendige løys-
ingar for heile
verdikjeda. For å
finne løysingar
krevst det stor
grad av tverrfag-
leg samarbeid. 

Skogindustrien
har ofte vore
lokalisert nær
råvarene. Dette
har samanheng
med at tømmer
er tungt og dyrt
å transportere.
Aukande drifts-
veglengder,
minkande av-
verking og ei
utvikling mot
færre og større
produksjons-
einingar har
bidrege til 
at transport-
arbeidet i
råvarefor-

syninga aukar. Der er utvikla ein
modell som kan nyttast til
kvantitativ vurderingar av
alternative lokaliseringar for
tømmerforbrukande industri.
Modellen har fokus på effektiv
råvareforsyning, men kan
vidareutviklast til å studere
effektar av lokalisering i forhold 
til hovudmarknadane.  

Norsk trevirke 
som råstoff

Moelven Eidsvold Værk

selger nå brukte tørkestrø i dimensjon 
23 x 48mm og med lengde på 1,45 m

Strøene er buntet sammen i runde bunter
på ca 3 lm, 3 i hver bunt. (1500-1600 stk)

Henv: Moelven Eidsvold Værk AS
Sagv 10

2074 Eidsvoll Verk
Kontaktperson: Morten

tlf. 63 95 92 00 
fax. 63 95 92 01

Til salgs
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Den internasjonale plan- og
designkonkurransen om ny
trehusby på Siriskjær i
Stavanger ble vunnet av
A.A.R.T. + STUDIO LUDO med
“Innanfor Utanfor”. Kon-
kurransen ble avholdt i
samarbeid mellom Norwegian
Wood og Stavanger kom-
mune, og konkurranse-
området er en del av Urban
Sjøfront, et av de viktigste
byutviklingsområdene i
Stavanger. Hensikten med
konkurransen var å få frem et
referanseområde for moderne
trebyggeri, med nyskapende
trearkitektur og en miljøprofil
både med tanke på material-
og energibruk og universell
utforming. Av til sammen 83
team fra hele verden som
søkte om prekvalifisering, ble
det valgt ut 20 team, hvorav 
18 leverte forslag.

Tekst: Anna Plau Hoel

Nytenkning 
Juryen berømmer “Innanfor
Utanfor” for en bebyggelse som er
uttrykk for markant nytenkning av
trehusbyen, basert på en svært
presis analyse av stedet og av
Stavangers opprinnelige karakter.

- Det djerve formspråket med
store, skjeve volumer, som presset
av vinden, skaper et evig dynamisk
spill av lys og skygge som vil bli
unikt for stedet, heter det. 

Prosjektet er godt gjennom-
arbeidet når det gjelder universell
utforming. Det gir også et
alternativ til dagens ofte svært
kompliserte byggeprosess og
konstruksjonsløsninger ved å
introdusere en massivtre-
konstruksjon med færrest mulig
sjikt, og kun ett element.

“Innanfor Utanfor” har et godt
energikonsept med kompakte
bygningsformer som gir relativt
lite ytterareal i forhold til gulv-
areal. Prosjektet er noe knapt
dokumentert både med hensyn 

til konstruksjoner og energi-
løsninger, men det er juryens
vurdering at prosjektet har gode
muligheter for ytterligere energi-
optimalisering innenfor det viste
konsept. 

Oppsummering
Juryen oppsummerer sitt valg slik:
“Innanfor Utanfor” er kon-
kurransens klart sterkeste forslag
på den moderne trehusbyen. Den
arkitektoniske løsningen av be-
byggelsesplan og boliger danner
en markant helhet som både
fornyer trehustradisjonen, gir
svaret på den urbane sjøfront på
Siriskjær og påtar seg et ansvar 
for energi- og miljøoptimalisering
av utbyggingen. 

Energi 
Likevel bemerker juryen at ingen
av de premierte forslagene ut-
merker seg som konkurransens
beste når det gjelder energi og
miljøvennlig materialbruk.
(Kilde: Arkitektnytt).

Juryen berømmer “Innanfor Utanfor” for en bebyggelse som er uttrykk for markant nytenkning av trehusbyen, basert på
en svært presis analyse av stedet og av Stavangers opprinnelige karakter.
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Treteknisk er trelast- og
treindustriens bransjeforsk-
ningsinstitutt. Instituttet er 
en frittstående forskningsfor-
ening, og har 150 medlems-
bedrifter innen trelast-, tre-
vare-, limtre-, takstol- og
trehusindustri samt beslektet
virksomhet. Instituttet har 35
medarbeidere og en omset-
ning på ca. 30 mill. kroner.
Hovedoppgavene er forsk-
nings- og utviklingsprosjekter,
kvalitetskontroll, kvalitets-
dokumentasjon, labora-
torietesting, oppdrag og
vitenformidling for norsk
treindustri.

Tekst: Inger-Marie Svingeset

Dokumentasjon og
sertifisering
Treteknisk er utpekt av  norske
myndigheter som teknisk kon-
trollorgan for trekonstruksjoner
og trebaserte plater i henhold til
Byggevaredirektivet. Dette inne-
bærer at de kan forestå prøving,
inspeksjon og sertifisering som
grunnlag for bedriftenes CE-
merking av byggevarer. Etter
hvert som flere harmoniserte
europeiske standarder foreligger,
bidrar Treteknisk til CE-merking av
stadig flere trebaserte produkter. 

Når det gjelder JAS-sertifisering
(sertifisering av treprodukter etter
japansk standard), har det vært
økning i aktiviteten. Det ble i
2005 sertifisert 270.000 m3 limtre
gjennom Treteknisk, - en økning
på 18% i forhold til foregående
år. Dette utgjør over 40% av alt
importert limtre til Japan. 

Kontroll- og sertifiser-
ingsordninger
Treteknisk er engasjert som
prøvingslaboratorium og inspek-
sjonsorgan for følgende ord-
ninger: Brannkontrollen, Norsk

Trelastkontoll, Norsk Limtre-
kontroll, Norsk Impregnerings-
kontroll, Takstolkontrollen, Kon-
trollrådet for laminerte emner,
prøving og kontroll for NBI tek-
nisk godkjenning, godkjennings-
ordning for trelasttørker, ein heil
del utenlandske standarder
(Japan, Tyskland, Nederland), og
CE- merking av treprodukter.

Brannkontroll
Treindustriens brannkontroll er nå
etablert. Dette er en frivillig kon-
trollordning initiert av industrien
selv. Ordningen er utviklet i nært
samarbeid med industri, forsikr-
ingsselskaper og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.
Hensikten er å redusere brann-
risiko ved treindustrielle anlegg
gjennom holdninger, forebygg-
ende tiltak og internkontroll.
Dokumentasjon av redusert
brannrisiko gjennom denne ord-
ningen kan gi lavere forsikrings-
premier. 18 bedrifter er nå
tilsluttet denne ordningen.

FoU
Treteknisk har en sentral posisjon
som FoU-organ i bransjens sats-

inger for økt bruk av tre og
tilhørende verdiskaping. I dette
samarbeidet er det viktig at Tre-
teknisk ivaretar sin uavhengighet
og integritet både i arbeid med
kvalitetsdokumentasjon og i FoU-
prosjekt.

Fortsatt står den moderne trebyen
sentralt i vårt FoU-arbeid. Flere
prosjekt er knyttet til fleretasjes
trehus og bygging med massivtre.
Det har vært nedlagt et betydelig
arbeid med Håndbok for bygging
med massivtre og Håndbok for
mekaniske treforbindelser i nært
samarbeid med fremtidige bruk-
ere og industri. Det er også utført
en rekke tester under ledelse av
Treteknisk så som lydtester og
branntester av konstruksjoner 
med massivtre. 

Overflatebehandling
Prosjektet ”Overflate- og system-
behandling av tre brukt utendørs”
gir anbefalinger som gir lengre
vedlikeholdsintervaller. Miljø-
vennlig engangsbehandling av
trefasader er et annet prosjekt
som skal gi pene og vedlikeholds-
frie trefasader. Det er også startet

Treteknisk Institutt - 
en viktig samarbeidspartner 

Treteknisk er engasjert i en omfattande kvalitetskontroll innan bl. a.
bygningskontrollordningar.
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et prosjekt for å redusere pro-
blemet med overflatesopp
(svertesopp) på trefasader.  

Utnyttelse av sitkagran
Utnyttelse av Sitkagran er et annet
område hvor det er nedlagt betyd-
elig arbeid. Dette gjelder Sitka
både som konstruksjonsvirke og
som kledningsmateriale.
Norskvokst Sitkagran har som
resultat av dette arbeidet, nå fått
europeisk aksept som konstruk-
sjonsvirke.

På oppdrag fra Vegdirektoratet
har Treteknisk instrumentert flere
av de nye trebruene slik at man
kontinuerlig kan overvåke end-
ringer i fukt, spenninger i stål-
stenger m.m. Hensikten er å få et
grunnlag for å vurdere behov for
etterspenning av stålstenger eller
andre tiltak samtidig som dette gir
bedre kunnskaper for prosjekt-

ering av nye bruer. Kompetansen
kan også anvendes på andre
trekonstruksjoner. 

Egenfinansierte oppgaver
Dette er oppgaver Treteknisk
gjennomfører for bransjen og som
ikke gir direkte inntekter. Spesielt
understrekes viktigheten av kunn-
skapsformidling fra FoU, faglig og
økonomisk støtte til utdanning og
læremidler, deltakelse i det euro-
peiske standardiseringsarbeidet og
i det europeiske bransjesam-
arbeidet (CEI-Bois mm). Europa-
standardene fra CEN vil ha stor
betydning for industriens frem-
tidige rammebetingelser. Rollen
som aktiv deltaker i dette arbeidet
og som vokter for at ikke stand-
ardene skal påføre norsk og
nordisk industri unødvendige
ekstrabelastninger og -kostnader,
er særdeles viktig. Deltakelse i
COST-actions hvor forskerne ut-

veksler kunnskaper innenfor høyt
prioriterte fagområder i Europa, er
viktig for å holde kunnskapene i
FoU-miljø og industri på et høyt
internasjonalt nivå.

Kunnskapsformidling på
Internett og billedbank
Vi satser stadig mer på kunnskaps-
formidling fra FoU på Internett.
Etter hvert vil det komme flere
høyaktuelle temasider hvor både
profesjonelle aktører, utdannings-
institusjoner og allmennheten kan
finne mye av den kunnskap de har
behov for. Utformingen koordi-
neres med fellesportalen
www.trefokus.no. De aller fleste
sidene er på norsk, men det gis
også noe informasjon på
engelsk.Treteknisk har utviklet
billeddatabase for digitale bilder.
De omfatter nå 13.000 bilder.

Flisa bru er ei trebru som spenner over Norges største elv. Brua erstatter den gamle stålbrua. Den har 2
kjørefelt og ett gangfelt. Lengden er 196 meter og er en av verdens lengste trebruer for veitrafikk.

Treteknisk Institutt - 
en viktig samarbeidspartner Sagbladet
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Råstoffleverandørane
sine utfordringar

Marknadssjef i Allskog, Ole
Lauglo, representerte skog-
eigaren og deira utford-
ringar kring leveranse av
råstoff til industrien. Han
starta foredraget med spørs-
målet: Er det marknad for
meir virke? Spørsmålet blir
stilt med hensyn på at her
fins det flaskehalsar som
gjer at marknaden ikkje tek
unna alle typar trevirke.
Vinterhogd massevirke og
energivirke har vore pro-
blem med å få ut i mark-
naden, dette set ein stoppar
for auka avverking om vi
ikkje finn løysingar. 

Korleis kan vi møte desse
utforingane
Kan ein ved avgifts- og til-
skotsordningar få stimulert energi-
markedet? Kva med biodrivstoff,
gjev ny teknologi opning for
produksjon av denne type

produkt? Kan papir og masse-
industrien i framtida ta modna
virke mot dagens strenge krav om
ferskhet?

Kan krav til råstoffeigenskapar til
plate og komposittprodukta
endrast?

Skogeigarens situasjon
Skogeigaren sit i dag med eit stort
ansvar og Lauglo illustrerte
faktorane som ein skogeigar blir
påverka av med bilete under:

Lauglo meiner driftstekniske grep
må gjerast for å kunne klare å få
til ei auka avverking.
• Transport over bæresvak mark,
• Enklare, sterkare og billegare  

vegløysingar
• Arbeidkraft-ekstensive 

vinsjløysingar
var dei tre områda han ville
framheve som viktige i forhold til
å få ut meir tømmer.

Vidare stilte Lauglo spørsmålet om
korleis ein kan gjere skogeigaren
til ein stolt forvaltar?

Frå LMD-mål til overordna
nasjonale mål for
skognæringa
Det er ikkje hjelp i at departe-

mentet sit og utformar mål om ein
ikkje får tilført nødvendige
ressursar til og får alle til å dra i
same retning var Lauglos påstand.
Allskogs marknadssjef poengtere
også at ein må gå frå eit fokus på
vern og heller fokusere på
forvaltning.

Det kommunale byråkratiet i dag
er eit reint kontrollbyråkrati der
skogeigar får liten eller ingen
fagleg støtte, dette bør endrast og
kontrollbyråkratiet gå over til å bli
ein næringsretta lokalpolitisk
motor, avslutta Lauglo.

Sagbladet

Det er mange faktorar som påvirker skogeigaren korleis han/ho utnytter skogen.  
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Prøv oss når det gjelder
•Fuktmålere

• Rundkuttere, profilkuttere
•Rillestål, rundkutterstål

•Laserlys
•Strammeverktøy

•Binol smøre/renseolje
•Titac plaststifter, stiftemaskiner

•Barkriverstål
•Huggerkniver og barkriverstål

•Tømmerkritt
•Stempel, fargeruller m.m

•Kjedekappsager

Dessuten nye og brukte maskiner
for sagbruk og høvleri.

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

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

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

Maskiner til salgs

• 1 stk. Stenner båndsag (tørrklyv) m/rullebaner inn/ut

• 1 stk. Tegle pendelsag m/rullebaner inn/ut

• 1 stk. Hildebrand tørke HD 74 C med El.skap og data.

Alle maskiner er lite brukt.

Telefon: 45 48 33 33
Fax: 62 94 69 20

www.sag.no 15
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”Norgesekskursjonen” er et
fast innslag i studieprogram-
met for arkitektstudenter ved
NTNU og er blitt arrangert hver
forsommer siden be-gynnelsen
på 1920-tallet. Ekskursjonen
har hatt varierende mål og
fokusområder opp gjennom
årene.

Tekst:
Knut Einar Larsen
Professor ved Fakultet for
arkitektur og billedkunst, NTNU

Fokus på trebruk
Ved årets ekskursjon ble det i
samarbeide med Aavatsmark
Sagbruk, Høylandet, Norveg
(Senter for kystkultur og
kystnæring) v/konservator
Sigmund Alsaker samt Joar
Hamlandsø, Kolvereid, arrangert 
et kursopplegg med fokus på
trebruk.

Teoretisk og praktisk
innføring
Opplegget startet med besøk på
Aavatsmark Sagbruk på Høylandet
der Andreas Aavatsmark ga en
både teoretisk og praktisk inn-
føring i trekvalitet med vekt på
kjerneved av furu. 

På Sør-Gjæslingan oppholdt
studentene seg i 2 netter, og en
hel dag var avsatt til innføring om
problemer knyttet til trebruk i
værhardt klima og til problem-
stillinger om malingsteknikker. 

Teknikker i praksis
Joar Hamlandsø ga her en grundig
teoretisk innføring i problem-
stillingene med bakgrunn i erfar-
inger fra egen håndverkspraksis
samt forskningsprosjekter. Deretter
var det lagt opp til praktiske
øvinger der studentene ble fordelt
på flere områder der de fikk prøve
forskjellige teknikker i praksis. 
Temaer som ble behandlet var bl.a.
kløyving og legging av takspon,

Andreas Aavatsmark deler sin kompetanse om trevirkets egenskaper med interesserte arkitektstudenter fra NTNU.

Sagbladet
Besøk på

Aavatsmark Sagbruk
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forbehandling og klargjøring av
utvendig trepanel og montering av
utvendig trepanel.

Positive studenter
Samtlige 30 studenter hadde kun
positive kommentarer til kurset.
De følte alle at de hadde fått
betydningsfull og nyttig lærdom
om trevirke, trekvalitet og trebruk
i husbygging. I og med at den
teoretiske og praktiske instruksjon
så å si gikk hånd i hånd, mente de
at dette var en måte å lære på
som gjorde at kunnskapene ville
bli husket.

Kvalitetsvirke fra
bygdesagene
Gjennom besøket på Aavatsmark
Sagbruk fikk studentene
forståelsen av at det finnes en
forsyningskjede for spesialvirke
som utgjør et viktig supplement til
bulkvarene som finnes ellers i
byggevaremarkedet. Er man på
jakt etter kvalitetsvirke, kanskje
særlig til utvendig kledning, er
bygdesagene stedet man søker til.
Kanskje burde bygdesagbrukene
døpe seg om til spesialsagbruk?

God skjæring krever
kompetanse
Gjennom Aavatsmarks
presentasjon og praktiske
demonstrasjon fikk studentene
også se at for å skjære en
tømmerstokk for å utnytte
trevirkets egenskaper optimalt,
kreves stor kompetanse. 

Populær studietur
Meget populært både blant
studenter og deres lærer var
avslutningen av besøket på
Aavatsmark Sagbruk som bestod
av hjemmelagde snitter med godt
drikke til!

Besøk på
Aavatsmark Sagbruk

TIL SALGS:

• Komplett høvleri kapasitet 8-10000m3/år
• Flessum kapp/sorterbord, målelinje.

• Jajod G230 m/rundkjøring
• ARI KT-5 H dobbelkante m/sentrering

• Traverskran 10m spenn 1500kg
fjernkontroll

• Løftebord 3000kg
• Takstolkappe

• Slipemaskin for fresere enkel type
• Hydraulikk agr. 5,5kw og 7,5kw

• Jajod høvel innmater
• Skru rullebaner

H. I. TRADING AS

Gunnar Grepperud
Tlf. 901 25 384

e-mail: hit@hemnesit.com

BADESTAMP
Produsert av 45mm Lerk. Diameter på 2m

med plass til 8 personer. Komplett med vedfyrt
ovn, benker, kantebord, utvendig trapp og lokk.

Pris kr 11 900,- eks. mva.
• Vedfyrt stampovn kr 4 500,- eks. mva.
• Vedfyrt badstuovn kr 2 000,- eks. mva.

Tlf. 913 85 713   
www.sarmek.no

Sagbladet
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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?

Innpostning av stål

Meterteller

Linjelaser

- Maskiner 

- Verktøy

- Rekvisita

Vi har det

du trenger! 

w w w. s a g . n o
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Medlemstilbud
Strekking og retting av sirkelsagblad. O. Bekkeseth. NBF-særtrykk kr. 60.-
Tørking av trelast. R.O. Ullevålseter. NBF-særtrykk kr. 60.-
Sorteringsreglar for båtbord og hudplank. Kopi kr. 20.-
Tidligere nr. av NBF-nytt kr. 12.- pr. stk.
Prisliste for trelast. Papirutgave av NBF`s trelastkalkulator.
Dimensjonstabeller og regneeksempler   kr. 50.-
Prisene gjelder NBF`s medlemmer og abonnenter. Porto kommer i tillegg.

6763 Horningdal
Tlf.: 57 87 66 60

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 57 30 06        Fax: 62 57 30 17     e-mail: stridbergs.norge@c2i.net

w w w. s a g . n o

Ny håndbok: Tre og fuk-
tighet 
Håndboka er et hjelpemiddel for
å spre kunnskap internt hos pro-
dusent og i hele verdikjeden frem
til sluttbruker. 
For å oppnå trevirkets beste egen-
skaper, må trevirket tørkes til opti-
mal fuktighet for de forskjellige
produkter. Denne fuktigheten må
opprettholdes gjennom alle ledd
frem til brukerstedet. 
(Trefokus.no)

Landbruksministeren ønsker
Holmenkollen i tre 
Landbruksminister Terje Riis-
Johansen peker på tre som et
meget velegnet og aktuelt materi-
ale når den nye Holmenkollbakk-
en skal bygges. En ny Holmenkoll-
bakke i tre er teknologisk sett
både mulig og realistisk. 

En trehoppbakke av disse dimen-
sjoner vil også være enestående i
verden og vil gi flott profilering 
av Holmenkollen som skianlegg 
og av tre som materiale.
(Trefokus.no)

Rapport 63 om sitkagran
er klar
“Sitkagran som utvendig kledning
- produksjonsforsøk” er den eksak-
te tittelen på vår nye rapport.
Denne rapporten er første del av
fem som inngår i et større pros-
jekt. I denne delen av prosjektet 
er det gjennomført et produk-
sjonsforsøk ved Eliløkken Bruk A/S.
Det er produsert dobbeltfals- og
tømmermannskledning av sitka-
gran og vanlig gran. Forsøket har
vist at det er fullt mulig å pro-
dusere kledning av sitkagran med
tilfredsstillende kvalitetsfordeling. 

Rapporten kan bestilles på firma-
post@treteknisk.no - evt. tlf. 22 96
56 11.
(Treteknisk.no)

Svensk/norsk på Tretorget 
13 nordmenn og tre svensker
deltar i prosjektet i regi av Norges
Byggskole og Hammarö Utbildnin-
gscenter. Nå har vi 16 lærlinger
med i prosjektet. De kommer fra
både svensk og norsk side og har
det til felles at de vil jobbe innen
trelastfaget. Alle er i dag ansatt
som lærlinger og deltar i kurs på
Kirkenær, forteller Øivind Eriksen-
Vik ved Norges byggskole. 

Lang faglig reise 
Han beskriver prosjektet som en
lang faglig reise. Prosjektet er et
interregionalt samarbeid støttet 
av blant annet EU og Hedmark
fylkeskommune. Samarbeidet går
langs yttergrensen av unionen og
omfatter blant annet Hedmark
fylke og Värmlands län i Sverige.
Denne uka har lærlingene vært på
kurs ved Tretorget på Kirkenær. Å
legge prosjektet til Tretorget var
helt naturlig. Vi snakker på mange
måter om «hjertet av treNorge».
Dette var det siste stedet i distrik-
tet hvor det ble drevet ordinær 

opplæring i trelastfaget, sier
Eriksen-Vik. 

Bedre undervisning 
Ved å legge undervisningen ut 
av klasserommene og involvere
bedriftene i langt større grad,
opplever Norges Byggskole å heve
nivået på selve undervisningen. 
Vi snakker om et veldig praktisk
fag. I Norge har vi ingen «skole-
verksted». På den måten er vi også
avhengig av å komme ut i be-
drifter for å se hvordan ting fun-
gerer i praksis, forteller han videre. 
Gruppa på Kirkenær har vært
igjennom mye de tre dagene
besøket på Kirkenær har vart. I
dag avsluttes det hele. Både skolen
og bedriftene ser klare fordeler til
tross for signaler om nedbeman-
ning. Det er snakk om en bransje
med relativt høy snittalder. Til tross
for signaler om nedbemanning 
i bransjen er man i framtiden
avhengige av at færre folk gjør
stadig flere oppgaver. Derfor er
skolering og kompetanseheving
viktig, sier Eriksen-Vik. 
(Østlendingen)
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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
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Byggskolen satser på 
moderne trebyggingsteknikk 

22

Fritt fram for å bygge stort i
tre 
Regelverket har historisk sett gjort
det umulig å satse på tre som
bærende materiale i store bygg
med mer enn 2 etasjer. 

Denne hindringen er fjernet, og en
ny trebyggingsstrategi gir treet
muligheter til å konkurrere på like
vilkår med andre materialslag. 

De juridiske hindringer for byg-
ging med tre som bærende materi-
aler, har skapt et betydelig etter-
slep i forsking, produktutvikling,
utdanning og rekruttering til
markedet for ”bygging med tre”. 

Byggskolen tilbyr studier og opp-
læring som skal bidra til at tre
kommer i ”kapp med” andre
materialer og løsninger i bygge-
næringen. Dette innebærer i kort-
het:

• Trebyggprosjekter og produkt-     
utvikling stimuleres 

• Utdanningen og rekrutteringen i 
moderne trebyggingsteknikk 
styrkes 

• FoU formidling direkte til lærere, 
lærlinger, elever og veiledere

• Verdikjedeutvikling i alle ledd og 
samlet 

• Innovasjon i industriell trevare-
industri 

Økt konkurranse og billigere
boligproduksjon 
Høyteknologisk trebyggings-
teknikk vil gjøre tre til et meget
interessent alternativ i bygge-
markedet. 

Det faktiske etterslepet i forsk-
ning, produktutvikling, utdanning
og rekruttering utgjør på kort sikt
et betydelig ”handikap”, men
framtiden vil med stor sannsyn-
lighet vise at tre vil bidra til bedre
boligkvalitet, økt kostnadseffek-
tivitet, færre skader og feil og ikke
minst et betydelig potensiale til

økt industrialisering av byggepros-
essen. 

Økt andel for høyteknologisk tre-
byggteknikk er gunstig. Tre gir
økte muligheter for jobb og
bærekraftig utvikling for både by
og bygd. 

Nettverk og samarbeid 
Byggskolen prioriterer: 
• Samarbeid mellom alle organi-  

sasjonene i Treindustrien

• Samarbeid med TREFORSK for å 
formidle FoU inn i utdanningen 
av elever, lærlinger og studenter 
på en effektiv måte

• Interregionalt samarbeid for å 
etablere varig kvalitet og forut
sigbarhet i utdanning og rekrut
tering gjennom et større 
geografisk marked 

• Samarbeid med Byggmester-
skolen og Entreprenørforeningen 
EBA for å skape en helhetlig 
etter- og videreutdanning innen 
byggenæringen i Norge.

Byggskolen.no

BygdeMart`n

Sag ønskes kjøpt

Kara eller Laimet.
Til min. 8 m. lengde.

Tlf. 952 71 703

BygdeMart`n

Til salgs:
Høvelmaskin 
WACO 1 000

6 spindler, gjennommating,
hyd. låsing av spindler. Selges
med kuttere for justering av
virke opp til 63 x 223 mm.

Elektrisk innstilling av
overkutterspindel og

pressbjelke. 
Maskinen er i drift til ca. 1.

mars 2007

Brenno Sag og Høvleri AS
Tlf.: 32 06 96 16

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

Bransjenytt



Stridsberg Norge AS
Stensrudveien 3, 2335 Stange

Tlf.: 62 57 30 06
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

Nâssjô svenske kvalitets sagblader

Ove Ødegård AS, 
P.b. 40, Bekkevn. 202,

Vear Industriomr., 3108 Vear (Tønsberg)
Tlf.: 33 36 51 56 - Fax: 33 36 59 91

www.Lindqvist.no

Oslo:
Prof. Birkelandsv. 21 
1001 Oslo 
Tlf.: 23 14 04 52

Halden:
Boks 162, 
1751 Halden
Tlf.: 69 19 61 00

sliping@online.no

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

Moelven Soknabruket AS
3534 Sokna, www.wood.moelven.com

www.sag.no 23



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.


