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Forsidebilde: Godt lokalt furutøm-
mer og et samarbeid med tøm-
rerfirma er sentralt i drifta for 
Olav Kvålsgard. (Foto: Per Øyvind 
Berg).

Gode sagvenner!
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Sagbladet Frå redaktørkrakken

Den siste tida har vi på 
nytt arbeidd med ei sak om 
eigedomsskatt. Dette er ikkje 
fyrste gongen vi engasjerer oss, 
og det ser ikkje ut til å bli den 
siste heller. Gryting Trelast A/S v/
Torbjørn Pedersen har tatt si sak 
inn i rettsystemet, der det er tvist 
om grunnlaget for utrekning av 
eigedomsskatt. Saka er beskriven 
lenger bak i bladet og den har 
stor prinsipiell betydning for 
våre medlemmar. Vil med dette 
gi honnør til Gryting Trelast A/S 
som har valt å ta denne støyten 
på vegne av si bedrift, men og 
på vegne av mange andre. 
 Rettssakene som har vore 
oppe viser at regelverket blir 
tolka svært ulikt i kommunane, 
og dette vil føre til at også 
nye saker vil kome innanfor 
rettssystemet. Gryting Trelast er 
ikkje åleine om å gå rettens veg. 

Også Bergene Holm og Norske 
Skog har nyleg hatt saker for 
retten om eigedomsskatt. Vi 
er ikkje tent med eit så dåleg 
definert regelverk at mange 
bedrifter må gå rettens veg for å 
få avklare sine rettigheter. 
Norsk Bygdesagforening vil 
arbeide vidare med å få dette 
opp på eit politisk nivå som 
kan gjere dei nødvendige 
endringane i regelverket slik 
at grunnlag for eigedomsskatt 
ikkje skal verte ein følgjetong i 
rettssystemet. Vi håpar at med 
gode tunge samarbeidspartnerar 
som NHO, Bondelaget og 
Skogeigarforbundet og dei 
andre organisasjonane innanfor 
treindustri, skal vi få gjennom 
endringar i regelverket. 
 Tom Opåsen, Andreas 
Lomsdal og underteikna har i 
haust planlagt studieturen som 

går til Tyskland 24. -28. oktober. 
Vi håpar sjølvsagt at turen blir 
vellukka og interessant for 
deltakarane. Det blir fokusert 
på mindre sagbruk og på 
mekanisering/logistikk rundt 
sagbruket. Dette er tema som 
har blitt etterlyst ved fleire høve. 
Vi treng teknologiutvikling 
og effektivisering for å kunne 
konkurrere, og vi håpar at dette 
vil vere eit bidrag til gode idear 
og løysingar hjå nokon av våre 
medlemsbedrifter. Det vert 
sjølvsagt referat frå turen i neste 
Sagblad for dei som ikkje fekk 
anledning å delta denne gongen. 

Ha ein framleis fin haust!

IInger-Marie

Gode sagvenner!
Det er høst, det er oktober og 
et fantastisk høstvær. Elgjakta er 
over for min del, og i det hele tatt 
er det ei tid for mange av oss til 
å tenke over litt av hvert. 
 For tiden jobber styret og 
administrasjonen med strategisk 
plan. I den sammenheng 
reflekterer jeg over fortsettelsen 
av Norsk Bygdesagforening. Jeg 
registrerer at forgubbing på 
bygdesagene blir nevnt i ulike 
sammenhenger. Derfor har jeg 
tenkt å dvele litt over det.
Når jeg tenker tilbake på 
årsmøteoppslutningen, så er det 
vel bare Per Arne og Leif som har 
fått etterkommere med seg på 
årsmøtene, uten at jeg da sier at 
det ikke er flere som har arvtakere 
med i drifta på de ulike sagene vi 
har i det langstrakte landet vårt.
 Hos oss på Sæteråsen var vi 

tidlig ute, og tok konsekvensen 
av at kanskje ikke noen av barna 
ville drive sagbruk. Vi etablerte 
aksjeselskap, og tok en av våre 
trofaste arbeidere med på 
eiersiden. Den gangen hadde vi 
to ansatte som hadde jobbet en 
del år og vært med på å bygge 
opp saga. Begge fikk tilbud om å 
være med på eiersiden. Den ene, 
Torgeir, takket ja. I dag er han 
daglig leder, og jeg kan fortsette 
å være melkebonde, noe som jeg 
sikkert passer best til.
 Det jeg prøver å formidle er 
at det er mange muligheter å 
organisere bedriftene på. Og både 
for endringer på eiersida eller 
generasjonsskifter er det oftest 
en fordel å begynne før en er 
tvingende nødt til det. 
 I dette Sagbladet får vi lese 
om Rogaland Massiv3 som et 

eksempel på hvordan det kan 
gjøres, der ni eiere er med. Her i 
Harstad har vi et entreprenørfirma 
hvor to gründere starta å bygge 
eneboliger for 20 år siden. De ble 
etter hvert 10 -15ansatte. Da ga 
eierne alle ansatte 15 000 kroner 
i julegave, hvor de var forpliktet 
til å kjøpe aksjer for beløpet. De 
aksjene er i dag verdt over 100 000 
kroner. I dag har bedriften ca 100 
millioner i omsetning og omtrent 
like mange ansatte. Nå er det vel 
ingen som ser for seg bygdesager 
med slike dimensjoner. Men det 
kan være en vei å gå, selv om man 
er små og en ønsker livsverket 
sitt videreført, eller en ønsker litt 
avlastning i en travel hverdag.

Fortsatt god høst! 
Hilsen Arild
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Status for kurs 
7.- 8. november 
Kurs i sortering av 
Konstruksjonsvirke, Alta
Kursleiar: Leif Grøndahl

Medio nov.  
Kurs i drift av bandsag , Troms.
Stad og dato ikkje stadfesta no når 
Sagbladet går i trykken. 
Kursleiar: Trygve Brenna.

22.- 23. nov.   
Kurs i sortering av 
kostruksjonsvirke, Mosjøen
Kursleiar Leif Grøndahl

Status - forsikringsavtalen med 
Skogbrand
Skogbrand har fått nær 20 med-
lemmar i Norsk Bygdesagforening 
som forsikringstakarar.
Vi skal i løpet av november i 
dialogmøte med Skogbrand og 
drøfte erfaringane som dei har 
med våre medlemmar. Det viser 
seg at rundt 80 % av dei som 
har bedt om tilbod så langt, har 
skifta forsikringa si til Skogbrand. 
Vi kjem tilbake med meir om 
forsikringsavtala i neste utgåve av 
Sagbladet.

Landbruk i nordavind
Fire bygdesager og bygdesaglaget 
i Lofoten og Vesterålen stilte med 
stand på dette arrangementet 
i siste del av august, sammen 
med skogselskapet og Allskog. 
Arrangementet legger vekt på å 
vise bredden av arktisk landbruk 
og er viktig for distriktet. 10 000 til 
12 000 besøkende var innom, eller 
deltok for å arrangere på Sortland 
videregående skole avdeling 
Kleiva. Programmet for messa la 
opp til både faglig innhold og 
publikumsrettet aktivitet, med 
motevisninger av klær, klipping 
av sau og motorsagkonkurranse 
som eksempler.Bygdesagene 
stilte med demonstrasjonsvegg av 
utvendig kledning fra bandsag og 
en profilhøvlet panel, dessuten 
hagemøbler i flere utgaver. 

Biokonferansen Møre og 
Romdsdal
Norsk Bygdesagforening la 
fram tall fra undersøkelsen om 
bruk av hun til bioenergi under 
konferansen i Ørsta 3. og 4. 
oktober. Biostigen som prosjektet 
heter, har arbeidet med å utvikle 
effektiv logistikk og lønnsomme 
verdikjeder knyttet til uttak av 
råstoff til biobrensel fra skog, 
kulturlandskap og vegkanter. 
Biostigen er et samarbeidsprosjekt 
mellom fylkesmannsembetene 
i Møre og Romsdal og Sogn 
og Fjordane, mens Landbruks- 
og Matdepartementet er 
oppdragsgiver. Prosjektet ble 
opprettet høsten 2008 og avsluttes 
høsten 2012.

Fagdag ved- og flisproduksjon
Norsk Bygdesagforening i 
Samarbeid med Sogn og Fjordane 
Skogeigarlag arrangerte den 28. 
september fagdag med fokus 
på flisfyring og flisproduksjon 
av bakhun, samt vedfyring i 
sentralvarmeanlegg. Fagdagen vart 
arrangert hos Ola og Hans Sætren 
og hos Olav Sølvberg i Stryn. Det 
møtte 17 deltakarar noko vi er 
godt nøgde med. Fagdagen og 
anlegget til Ola og Hans Sætren er 
omtala også lenger bak i bladet.

Høstlig skogseminar på Honne
Norskog arrangerer skogforum 
på Honne konferansesenter, 
Biri i Oppland 31. oktober til 1. 
november. Det er tiende året 
skogeierorganisasjonen avholder 
sin høstlige konferanse, og 
programmet tyder på at en har 
lagt seg litt ekstra i selen for 
å finne aktuelle faglige tema 
og oppdateringer. Her finner 
en foredrag om internasjonalt 
tømmermarked, situasjonen i 
norsk og svensk sagbruksindustri, 
norsk og nordisk tømmermarked, 
transport på vei, jernbane 
og sjø og tiltak for å spare 
kostnader ved skogsdrift. 
Norskog er hovedarrangør og 
påmeldingsinformasjon finnes på 
deres hjemmeside:
www.skoginfo.no 
 
Flere bør bli medlem!
Norsk Bygdesagforening trenger 
flere medlemmer for å holde 
aktiviteten oppe med faglige kurs, 
hjelp til HMS-dokumentasjon og ei 
hjemmeside med faglige nyheter 
for sag, skog og treinteresserte. 
Kjente Medlemsfordeler som å få 
Sagbladet i postkassa, flere ganger 
årlig, og muligheter for å få faglig 
gjennomgang på din egen bedrift 
er stadig aktuelt.Tilgangen til 
kjøp og salgfunksjonen på www.
sag.no er forbeholdt medlemmer 
gjennom passord og innlogging. 
Her kommer det jevnlig inn opp-
drag som passer en rekke med-
lemsbedrifter og kan bli løst lokalt. 
Hjemmesida har vært gjennom en 
del utvikling siste året, men nye mu-
ligheter er under vurdering. Først
og fremst er dette er en enestå-
ende mulighet for mindre sagbruk
med hjemmeside til å bli vist fram
under samme paraply. Det gjør hver
 enkelt bedrift og produktene til-
gjengelig for en større geografi og
publikum.Vi oppfordrer alle med-
lemmer til å informere og verve
andre treinteresserte til medlem-
skap i Norsk Bygdesagforening.
Til medlemsregisteret vårt trenger
vi et utfylt skjema med informasjon
om bedriften som er å finne på 
www.sag.no.

OPPSUMMERING: 8 av 10 bygdesager 
som får utarbeidet tilbud, skifter til 
Skogbrands forsikringsprodukter. 
Etter et drøyt år siden introduksjon og 
kontakt til bygdesager ble startet opp, 
skal det tas en gjennomgang fra både 
bygdesagforeningens og Skogbrandsside. 
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Sagbladet
Tingretten mener maskiner 

er del av eiendom 
I september avsa Aust-
Agder tingrett dom i saken 
mellom Gryting Trelast 
og Gjerstad kommune. 
Retten mener at sag, høvel 
og annet vanlig utstyr er 
en del av virksomhetens 
bygningsmasse, og skal 
høre med i grunnlaget for 
eiendomsskatt.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg 

Norsk Bygdesagforening hadde vært 
i kontakt med Gryting Trelast AS både 
før saka kom opp, og etterpå. Adm-
inistrasjonen har vurdert den som
prinsipielt viktig for alle våre med-
lemmer. 
 Vurderingen av hvor mye maskin-
ene hører med i bygningsmassen og
derved er en del av grunnlaget for
eiendomsskatt, er avgjørende for
skattebelastningen i en rekke medlems-
bedrifter i kommuner med eiendoms-
skatt. Omfanget har blitt mer og 
mer aktuelt de siste år på grunn 
av at flere og flere kommuner har 
innført eiendomsskatt. I følge NHO 
er dette innført i om lag 3 av 4 
kommuner. 
 Bygdesagforeningen forholdt 
seg lenge til at eiendomsskatt ikke 
kunne skrives ut for sagbruk som 
drives innen samme foretak som 
gårds- og skogsdrift. Gjennom 
kontakt til andre organisasjoner 
har vi forstått at det nok er 
grunnlag for det, og at mange slike 
bedriftsforhold har eiendomsskatt. 
( Se mer om dette i egen sak på 
side 13) Avgjørelsen fra Tingretten 
i Aust-Agder kan, om den blir 
stående, få konsekvenser for svært 
mange bygdesager i kommuner 
med eiendomsskatt.

Saken i korte trekk
Gryting Trelast har ikke bestridt grunn-
laget for eiendomsskatt generelt, 
men klaget i første omgang på at 
den samlede verdien etter takst var
 satt for høyt. Skattetaksten fra
juni 2011 tok med flisavsug, tørke-
anlegg, høvel, fyringsanlegg og sag
i skattegrunnlaget, som til sammen
for hele eiendomsmassen utgjorde
1 600 000 kroner. Denne første klagen

ble delvis tatt til følge av Gjerstad 
kommune. 
 Etter ny klage på at de nevnte 
maskinene var tatt med, og avvisning
av klagen på dette fra Gjerstad kom-
mune, endte det med rettsak i Aust-
Agder Tingrett 12. og 13. september
2012. I saken gikk Gryting Trelast 
med på at den delen av utstyret 
som fordeler varme i bygningene 
kan gå inn i skattegrunnlaget. 

Samhørighet maskin og eiendom
«Det avgjørende rettslige spørsmålet
er etter dette om de omtvistede ma-
skinene og utstyret har en slik tilpas- 
ning og samhørighet med den faste
eiendommen at det må regnes som 
en integrert del av eiendommen.» 
heter det i rettens vurderinger. For-
 hold som i hvilken grad bygning-
ene er lette å tilpasse til annen virk-
somhet, hvordan maskiner er festet 
og eventuelt lar seg flytte, hvor lett
de lar seg selge, i hvor stor grad maskin-
ene er avhengige av hverandre for 
å drive virksomheten, og hva slags 
type golv som bygningene har er noe
av det som retten drøfter for å komme
fram til en konklusjon basert på rett-
slig skjønn. 
 «Etter en helhetsvurdering av 
de ovennevnte momentene finner 
retten at maskinene og utstyret i 
Gryting Trelast sin virksomhet er til-
strekkelig integrert i den faste eien-
dom.» heter det i avslutningen av rett-
ens vurderinger. 

Motsigende i en rekke forhold 
Gryting Trelast sin advokat, Gjermund
Pekeberg, ser en rekke motsetning-
er og feilaktige konklusjoner i de 
vurderingene retten har gjort: 
*Påstanden om at maskiner/utstyr 
er så integrert i bygget at det vil med-
føre betydelige økonomiske ofre ved
fjerning/ombygging til andre formål.
Dette har retten ikke engang for-
søkt å verdsette. 
*At flisavsuget ”perforerer” bygget
gjennom et omfattende røropp-
legg flere steder. Det dreier seg om 
fem gjennomføringer i trevegg/tre-
tak av standard lette rør, og kan vel 
fjernes og tettes på få timer.
*Tørken er konstruert med særskilt 
isolerte vegger. Hvilken negativ 
betydning har dette for alternativ bruk?

*At den gamle sagen (den ble bytt-
et i løpet av påsken 2012) ikke er
solgt. Markedet for brukte sager
har ingen betydning for eiendom-
mens alternative bruk.
- Det sentrale etter gjeldende rett
er at dersom den faste eiendom-
men (ikke virksomheten – som ting-
retten synes å mene) har en alter-
nativ/selvstendig forretningsmessig 
verdi uten maskiner og utstyr, så
skal disse ikke inkluderes i takst-
grunnlaget. For de aller fleste små-
bedrifter med ikke alt for tilpass-
ede bygg vil dette være utgangs-
punktet, sier advokat Gjermund 
Pekeberg i en foreløpig kommentar
til dommen.

Omtale i media
Saken er omtalt både i Nationen og 
Agderposten i løpet av september.
For medlemmer i Norsk Bygdesag-
forening viser vi til omtalen som 
Medlemsbedriften i Sagbladet nr 6 
2011. Styreleder og administrasjon 
har fått brev fra Gryting Trelast der 
bedriften ber om økonomisk støtte 
til ei ankesak. 
 Fra Norsk Bygdesagforening side 
er avgjørelsen sterkt beklagelig. 
I innspurten med denne utgaven 
av Sagbladet, får vi bekreftet fra 
Gryting Trelast AS, at en velger å 
anke saken til  Lagmannsretten. 
Det er så langt ikke kjent når saken 
kan komme opp.

GRUNNLAG: Eier Torbjørn Pedersen 
fikk ikke rettens medhold i at sag, 
høvel og avsug og annet vanlig utstyr 
på sager er lett flyttbart og ikke en del 
av fast eiendom. Retten la ensidig vekt 
på takstmannens vurderinger. 
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Telemarksfuru til 
restaurering og nytt

Olav Kvålsgard driv sagbruk 
mitt i dei tradisjonsrike 
Telemarksbygdene. Med 
Seljord kommune som 
bustad, og Kviteseid 
kommune som base for sag, 
høvel og tørke er det kort 
veg til gode førebilete for 
trebygningar. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg 

Olav Kvålsgard tok over saga 2006,  
etter fleire års arbeid som tømrar 
for Tradisjonsbygg. Firmaet var, då 
som no, lokalisert vegg i vegg. Olav 
Kvålsgard har fagbrev som tømrar, 
og dreiv med lafting ved sida job-
ben i Tradisjonsbygg. Etter kvart 
fekk han meir og meir interesse for
restaureringsoppdraga som firmaet
heldt på med. Med dette som bak-
grunn har han drive saga vidare med
 stor vekt på restaureringsmaterial. 
- Tømrerfirmaet vart så kjøpt opp av 
Norsk Restaurering. Det aller meste 
av det eg sel går gjennom firmaet. 
Ved at dei tek på seg oppdrag over
heile Noreg, har saga mange lever-
ingar til andre landsdelar, fortel 
Olav Kvålsgard. 

Kvalitet teller for kunden
- Materialer som skal brukes i opp-
draga for Norsk Restaurering har klare
mål på kvalitet. Stokkane eg skjer på
no, vert 8 toms bord. Dei kan eg sein-
are kante til 6 toms brei kledning,  
med minst 85-90 % malme. Kled-
ningen skal også vere tettvaksen. 8 
toms borda kan og bli til profilert 
panel utan krav til malme for inn-
vendig bruk, som er ein del av same
 bestillinga til eit hus i Oslo. Alt er
bestilt. Det er ikkje nokon stor lever-
ing, om lag 50 m2 utvendig kledn-
ing, men det er noko listverk i tillegg.
Leveringstid er ikkje det viktigaste.
- Som vanleg skjærer eg borda i 30 
mm. Det er tjukt nok til å høvle dei 
fleste ønske om profilert panel og 
listverk, og nedtørka passer det til 
kledning i 27-28 mm. Helst vil eg 
skjære ein del bord eller lafteplank 
for lager. Lufttørka lafteplank er 
fin å tørrkløyve til fleire slags bord 
og plank. Men i år har det knapt 
vore lager av materiale, seier Olav 
Kvålsgard, som altså erfarer god 
avsetnad. 

600 kubikkmeter årleg
Sist år skar han om lag 600 kubikk-
meter totalt, nesten berre furutøm-
mer. Det kjøper han frå AT-skog. 

- Eg er godt nøgd med tilgangen 
på tømmer. Skogandelslaget er flin-
ke til å ta kontakt om dei har part-
i som kan passe til mitt sagbruk. 
Ofte reiser eg ut og ser an tømmer-
et før det blir transportert hit. Det 
er viktig, for det vert fort store tal 
av tømmerinnkjøpet. I gjennomsnitt 
var prisen sist år på 700-800 kroner 
pr. kubikkmeter, før transport. 
- I nokon skogsdrifter sorterer dei
ut sortiment nummer 269, malmlaft,
 som har minst 25 cm malme i top-
pen. Dette er ekstra interessant for
meg, men var også prisa til nærare
 1000 kroner pr. kubikkmeter sist 
sesong, seier Olav Kvålsgard. 
 I prisetjinga på ferdige material 
styrer han mykje sjølv. At kvalitet 
må ha si betaling er det nokså god 
forståing for hos kundane til Norsk 
Restaurering. 

Frostnetter
Eit av krava han stiller til furutøm-
meret er at hogsten ikkje får starte
før frosten har sett inn. Sommar-
hogd tømmer er uaktuelt, og han 
krev at det skal ha vore 2-3 netter 
med meir enn 5 minusgrader før 
hogst. 
 Han sjøl er frå i Seljord, men har 
god kontakt med skogeigarar. 

LOKALT: Byggmeister Helge Kleiv (til venstre) er ein av dei lokale som handlar 
panel og anna trelast hos Olav Kvålsgard. Han driv einmannsfirma, og har hatt 
nok å gjere med restaurering i fleire år. Større tømrarfirma i Telemark er lite inne 
på restaureringsarbeid. 

KLØYVD SPON: Eit parti av det som 
ikkje heldt mål til Borgund Stavkyrkje. 
Lys malme, for breie årringar eller kvist 
ga grunn til å bli lagervare. 
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Medlemsbedriften

I ei tid med låge tømmerprisar og 
delvis mangel på avsetnad meiner 
han skogbruket må sjå til dei ekstra 
moglegheitene som småsagbruk har 
for å nytte tømmer til ein betre pris.
Lågare aktivitet bør gje meir tid til å 
plukke ut spesielle sortiment både 
for admin-istrasjon av skogsdrifta 
og for entreprenør. 
 Gran skjærer han lite av. Av 
slik tømmer har han noko å ta ut i
skogen på heimgarden. Men distriktet
har også gran av tettvaksen god kva-
litet. I fjellskog på 700 til 750 meter 
over havet finn ein gran både med 
tett vekst og god stammeform.  

Golvbord går an
På veg inn til tørka kjem vi over eit 
par breie bord. Det er utlegg fra 
leveringar av golv. 
- Eg har levert noko golv opp i 11 
toms breidde, med avsmaling på bor-
da for leggjing med topp og rot 
kvar sin veg. Eg leverte meir av det 
for nokon år sida. I det siste har det 
vore berre 5 og 6 toms parallelle bord.
- Dei breie golvborda har sin plass i 
ein del gamle bygningar, men det
var like gjerne hyttefolk som kjøpte
av meg. Det vart fine golv, høvla med
marg opp og laus fjør. Sprekking og
anna feil har eg ikkje fått noko til-
bakemelding om, sjølv der det var 
varmekablar under. 
- Men det er vanskeleg å finne tøm-
mer som egner seg. Ofte må ein vra-
ke to bord ved marg etter skur, og 
etter tørking kjem sprekk og andre 
feil. Så pr stokk vert svinnet stort til 
så breie golvbord, seier Olav Kvåls-
gard. 

Samarbeid med Riksantikvaren
I samband med å skaffe takspon til
Borgund Stavkjyrke, var eg med for
å velje ut tømmer frå distriktet her.
Først var eg på synfaring i skogen 
saman med Riksantikvarens folk for
å ta ut gode tre. Vi så an kor rett-
vaksne trea var, og bora ut marg-
prøver. Eg sto som kjøpar av det akt-
uelle tømmerpartiet. Stokkar eg re-
kna som gode nok, testa eg med å
kappe av ein kubbe og kløyve han.
Om kubben så ut til å vere egna til 
spon, så kjøpte Riksantikvaren sto-
kken. Det andre tømmeret nytta eg 

betre til andre føremål, seier Olav 
Kvålsgard. 
 Noko av spona som vart kløyvd 
ut vart vraka i den siste sorteringa 
på grunn av for smale spon, for breie 
årringar eller ljos malme. Dette står 
inntil videre på lager i Morgedal. Eit
mindre parti ligg også att som Riks-
antikvaren sitt lager. Det har blitt flytt
dit frå ei anna sag som vart nedlagd. 

Band og sirkel
På garden heime i Seljord har Olav
Kvålsgard bygd sirkelsag. Den bruker
han lite no, i staden er det ei ny band-
sag som gjer hovudjobben på sag-
tomta i Morgedal i Kviteseid. Der har
han god effekt av å ha utstyret vegg
i vegg med Norsk Restaurering.
Dei eig bygningane med plass for 
kontor, lafting, tørke, utstyr og anna.
Eit større fyringsanlegg for kubb og
avkapp varmer lokale for høvling og
lafting. 

Tørke 
Tørka, som Olav Kvålsgard leiger 
av Norsk Restaurering, har elektrisk 
oppvarming. Den kan ta material opp
i 11 meter lengd. 
- Eg bruker å setje inn last for tørk-
ing på fredagane. Da går tørka til 
og med måndag, før eg stoppar ho 
på tysdag. Så får ho stå uten drift eit
eller to døgn for at treet skal ”kome

etter”. Med full tørke vert total tørk-
etid om lag 1 veke, seier Olav Kvåls-
gard. 
- Hun frå saga går til eit lokalt bio-
brenselselskap som sel varme til mel-
lom anna Morgedal Hotell og and-
re verksemder. Salet av hun gir ein 
grei pris og avsetnad, meniner Olav 
Kvålsgard. 
 Da Sagbladet var innom, lå hun 
fra all saging sist vinter, vår og 
sommar klar til å bli køyrd vekk for
flising. Å bli kvitt hun går greit for 
småsagbruk i distriktet, meiner han.
AT-skog har bygd ut fleire lokale 
varmeanlegg som tek unna flisvirke 
og hun i Bø, Notodden og Skien. 

På lageret  
Ein runde på det slunkne lageret 
syner nokon andre døme på kva sag-
bruket leverer og driv med. Ein brei 
planke med skrå profil ligg att, utsort-
ert på grunn av gås. Eit parti tøm-
mer sist haust hadde ein del slike 
feil, sjølv om entreprenøren hadde 
vore flink med kappeknappen un-
der hogsten. Planken er eit døme 
på levering som kjem opp ein gang 
i blant, for tilbygg til hus i stavlaft. 
Då skjer Olav ein dimensjon med 3 cm
tjukkelse i eine sida og 7 i den andre.
Dei kan spikrast rett på vanleg 
stendarverk, liggjande nederst på 
veggen som ei svill. Over dette 

MALMFURU: Skur i 30 mm bord gir eit godt grunnlag for å høvle panel, kledning 
eller listverk. 



Medlemsbedriften

Forum for norske bygdesager                                                                                       www.sag.no8 

Gårdssag tok kuas plass

kjem ståande kledning i breie bord 
som til anna stavlaft. Eit siste døme 
frå lageret er lafteplank med merke 
frå Tinnoset Sag. 
- Eg har eit visst samarbeid med dei 
og med Veum Sag. Me bytter nokon 
oppdrag oss i mellom, som passer 
best mogleg for kvar av oss, og me
kjøper og sel lafteplank når det trengs, 
seier Olav Kvålsgard. 

Allsidige leveringar
Til å vere eit heller mindre sagbruk 
rekna etter tømmervolum, har Olav 
Kvålsgard levert materialer til mange
delar av landet. Det har gått til Kirkenes
i nord, sjøbuer i heimfylkets Lange-
sund og til fleire villaer i Oslo. 
- Ei levering av nær 5000 løpemeter 
kledning med 100 % malme har gått 
til Vibrandsøy, eigd av Haugesund 
kommune. Leveringane har strekt
seg over ei par år, ettersom industri-
bygg, kaianlegg og fleire gamle tre-
bygningar på øya har blitt sett i stand.
Vibrandsøy har eiga side på Face-
book, der kledninga har eige bilete 
og særs gode attestar. 

40 år og familieliv
Bare i dei mest travle tidene har det

blitt leigd arbeidskraft for å drifte 
høvelen. Olav Kvålsgard har ikkje plan-
er om å tilsetje nokon ekstra til arb-
eidet på saga, og meiner det ikkje er 
økonomi til det. 
Andre hensyn teller også med, sid-
an han no har ein dag heime kvar ve-
ke for å ta seg av tre ungar. Dei min-
ste er tvillingar på 5 månader. På 
vinteren driv han også med noko snø-
brøyting, som krev sitt. 
- Eg vil forenkle meir av sagjobben 
med utstyr som tek unna bord. I til-
legg kunne eg tenkt meg å få tak i ei
mindre, mobil sirkelsag, for å skjære 
enkelte tømmerparti på staden, seier
han. 
 

 Omfanget av drifta på saga reknar 
han med vil liggje i området der det 
har vore nokon år, frå 450 til 600 ku-
bikkmeter tømmer. 

BREITT NOK: Breie golvbord er ein av spesialitetane frå saga til Olav Kvålsgard.  
Men svinnet etter sorteringar vert oftast stort før ein sit att med nok bord. 

Hyvel Jonsered 6-spindlig
Tilt Almab
Paketmaskin Almab
Säter klingsågar
Ari klingsågar

AKE Bandsågar
Transportörer
Justerverk med fack
Råsortering med fack
Timmersortering

Furubacken 1, S-534 93 Stora Levene, Tfn: +46 512 782000

Sag i samarbeid med 
tømrarfirma
Tor Haugen driv Norsk Rest-
aurering, og har holdt på med 
slike oppdrag i 20 år. Etter å ha 
hatt sagbruk og høvleri som ein 
del av det tidligare firmaet, er 
saga nå skild ut for drift av Olav 
Kvålsgard aleine. 

- Dette er ei betre løysing. Begge 
kan ha meir merksemd mot kvar 
sine felt, seier Tor Haugen. 

- Kor avhengig av samarbeidet er 
ditt firma? 

- Eg er kjend nok i bransjen til 
å kunne finne andre, men eg er 
avhengig av den type verksemd. 
Ein kan få kjøpt sveitserpanel på 
større byggevareutsal. Men dei er 
ikkje høvla med marg ut og over 
heile flata som den opprinnelege. 
Huseigarane veit for lite om slik 
trelast. Dei kjenner ikkje til kor 
dei finn sagbruk som er i stand 
til å levere same dimensjonar og 
kvalitet som er brukte i gamle 
hus. Også arkitektar veit for lite 
om dette, meiner Tor Haugen.

Meir om oppdraga Norsk Rest-
aurering har hatt finn du på 
http://norskrestaurering.no/

Sågverk och hyvelverk säljes
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Annonse www.sag.no

KAMPANJE- 
TILBUD 

 
 
 
 
 

 
DIODELASER 
 
Linjelaser 
inklusive festebrakett, 
til svært gunstig pris. 
 
kr. 4.950,- + mva. 
 
Vanlig stikk-kontakt 
for 230 Volt 
 
NB. Forlenget  
kampanje ut 2012  

Gode
og effektive

sagmaskiner
Sirkelsager • Utrustning for sirkelsager
Kantverk • Slipemaskiner • Saglinjer

Kapsager

Kallion Konepaja Oy
www.karasaw.com

KARA har produsert smasagbruk siden 1918

KJØSNES MASKIN
Arn Olav Kjøsnes

7580 SELBU, Tlf. 915 97357
www.k-maskin.no

SAGTEKNIKK
Ing. Carl H. Svensen

3425 REISTAD, Tlf. 952 37460
www.sagteknikk.no

Prøv oss når det gjelder
• Fuktmålere

• Rundkuttere, profilkuttere
• Rillestål, rundkutterstål

• Laserlys
• Strammeverktøy

• Binol smøre/renseolje
• Titac plaststifter, stiftemaskiner

• Barkriverstål
• Huggerkniver og barkriverstål

• Tømmerkritt
• Stempel, fargeruller m.m.

• Kjedekappsager

Dessuten nye og brukte maskiner 
for sagbruk og høvleri.

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

e-post: info@fonhus.no
www.fonhus.no
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Mer skog må få bli langt 
eldre før den blir hogd. 
Lager av tømmer på rot, som 
tørr trelast og under vann 
var noen av ønskene under 
en fagdag om trevirke til 
bygningsvern på Kongsberg. 

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Buskerud Bygningsvernsenter nviterte  
til  fagdag om skog og trevirke  til verne-
verdige og freda bygninger. 
 Lågdalsmuseet var samlingssted
for foredrag fra blant annet Steinar
Moldal, Dovre Handverkssenter og fra 
Riksantikvaren ved Kjell Andresen. 
«Gull i grønne skoger – kvalitetsvirke 
fra Buskerudskogene» var bygnings-
vernsenterets kreative tittel til dagen. 
 Til tross for tradisjoner for 
edelt metall i Kongsberg, fant en vel 
ikke de helt glitrende eksemplene på 
tømmer under skogsbefaringen siste 
del av dagen. Men gjennomgangen 
av tømmerkvaliteter, hva slags bruk
av trevirke som skjer innen bygnings-
vern og på museer, ga mange eksem-
pler på hva som er avgjørende for å
finne riktig trekvalitet til restaurering. 

Unesco-krav og 
praktiske eksempler
-Riksantikvarens retningslinjer for
krav til trevirke bygger på Unescos

prinsipper for å bevare trebygninger,
med samme treslag og samme tre-
kvalitet som hovedkriterier, sa Kjell 
Andresen fra Riksantikvaren. 
 Han viste hvordan detaljer slår ut
når retningslinjene skal praktiseres.
Et eksempel var liggende kledning 
på et uthus fra Voss, datert til ca 1585. 
Her er det brukt telgde bord fra stor
furu, som fortsatt er i god stand. Ned-
re kant på bordene ser ujevn ut, og 
kan forveksles med vankant. Men 
et viktig poeng er at den ujevne 
kanten er resultat fra telging inn til
malmen i furubordet. I andre til-
eller, også på museum, har en bytt-

et ut denne typen bord med nye som
har vanlig vankant. Etter nokså kort
tid har dette råtnet opp. 
 Et annet eksempel han tok fram
var fra en debatt i Holmestrand, 
der kirken har gjennomgått store 
restaureringer. På lederplass i lokal-
avisa ble det sist sommer rettet sterk 
kritikk mot at Riksantikvaren ikke 
brukte trykkimpregnert virke til tak-
lekter. Den Y-formete kirken hadde 
60 cm forskjell i gulvnivå etter setning-
er i grunnen før arbeidene startet. 
Tømmerkirken fra 1674 hadde råte 
i vegger, gulv og tak. Utbedringene 
har et budsjett på over 12 millioner 
kroner. 

HordaTre BA og Materialbanken 
Kjell Andresen viste til stort sett 
gode erfaringer med å kontakte 
Materialbanken og HordaTre for 
virke til restaureringsformål. 
 Men vi har bruk for flere 
material-banker, i andre distrikter 
og som andre typer lager. Vi kan 
trenge at skogbruket sparer trær 
på rot med de egenskapene som 
trengs til restaurering i framtida, 
slik som vi for så vidt har lagt til 
grunn for temadagen. Lager av 
grovsaget tørt virke er det også 
behov for. En tredje type lager kan 
være nedsøkkt tømmer i ferskvann. 
Mer undersøkelser kan trenges, 
men det ser ut til at en slik lagring 
fjerner noe av sukkerinnholdet i 
treet, som er grunnlag for råte. 

Ønske om tømmerlager 
i skog og materialbanker

TILTAK FOR MALME: Flekk-, ringbarking eller andre tiltak har vært prøvd blant 
annet av Dovre Handverkssenter.  - Tiltaket ser ikke ut til virke inn på utmalming. 
Men historisk kan det ha vært for å få mer stabilt tømmer og treverk. Et år på rot 
etter ringbarking reduserer vann- og sukkerinnhold, sa Steinar Moldal.  

KRONER: Furu med glissen barmasse (som til høyre) er et bra tegn på at treet er 
utvokst, mens fyldigere bar tyder motsatt, mente Steinar Moldal. 
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Tradisjonelt har virke fra søkke-
tømmer hatt godt ry for stabile egen-
skaper og holdbarhet. Så er det et 
spørsmål å stille: Har slikt tømmer 
sunket fordi det var tungt og 
hadde gode egenskaper, eller har 
de gode egenskapene kommet 
fordi det til slutt sank? spurte Kjell 
Andresen. 
 Fra Hordaland skulle Museums-
senteret eller fylkeskommunen del-
tatt for å dele erfaringer med mat-
eriallager slik det drives der, men 
dette måtte dessverre gå ut av pro-
grammet. 

Eldre skog – er mangelvare
Steinar Moldal fra Dovre Hånd-
verssenter er kjente for mange av 
Sagbladets lesere og medlemmer i 
Norsk Bygdesagforening. Han inn-
ledet noe av dagen med et hjerte-
sukk over skogbrukets gjentatte 
opplysninger om at vi nå har så mye 
tømmer og eldre skog i Norge. 
- Skogbrukets definerte omløps-
tider og alder for hogstmodenhet 
hindrer tilgangen på godt virke. 
Generelt har vi alt for mye ung skog,
med for mye næringsstoffer i tre-
verket. Ved 50-100 års ekstra vekst-
tid begynner tømmeret å utvikle seg
til det vi finner i bygninger fra 1700-
tallet. 
- Det er i det hele tatt ikke så lett 
å finne tilsvarende trekvalitet når 
bygningsmaterialer må skiftes ut. 
Noen ganger er det faktisk vanskelig
å se om det er gran eller furu, sa 
Steinar Moldal, til nikk fra flere del-
takere. 

Ikke bare gammelt i gamle dager
Men også historisk har alderen på 
skog til materialer variert. Mens det 
var rikelig av eldre trær i de første 
hundreårene etter Svartedauden, var
det lite eldre skog å finne mot slutten
av 1800-tallet. En variasjon er geogra-
fisk, der særlig distriktene rundt 
gruveområder var uthogd og hadde 
lite eldre skog til bygningstømmer i 
lange tider. 
- Skikkelig stor furu burde GPS-
merkes til restaureringsformål, sa Mol-
dal, og viste foto av furu med 47 cm 
malme i toppen på en stokk kappet 
på 10 meter. Slike stokker trengs bla-
nt annet for å kløyve ut spon til stav-

kirker. Også andre typer kirker har 
helt spesielle behov, som en del stein-
kirker der sperreverkene i taket ved 
utskiftinger har vist seg å være av 
ekstremt sterkt tømmer. 

Feilvurdering av materialer
Materialkvaliteten er det vi oft-
est bommer på under restaurering.
Å hogge ut gode lafteknuter og
annen form går stort sett bra, mente
Steinar Moldal. Han nevnte noen 
typer materialer det er mangel på: 
• Furu over 50 cm diameter i 
bryst-høyde
• Sturegran til spon og kledning
• Seintvokst gran eller furu tilsperrer
• Lauvtre skjøtta til 
bygningsformål
• Never

Naturlig tørking
- Jeg er mer og mer kritisk til kunstig
tørking av trevirke! Spesielt til kled-
ning er mikrosprekker som dannes
under slik tørking med på å åpne
for at vann trenger inn og etter 
hvert får materialene til å råtne. I 
alle fall er det svært viktig å dempe
tørkinga ved fibermetningspunktet, 
30% fuktighet, for å unngå spre-
kker. Dette fuktighetsnivået til-
svarer også hva kjerneveden av både 
gran og furu inneholder i fersk til-
stand. 
- En viss fuktighet gjør treet plast-
isk at det former seg fint i lafte-

knuter. Så må det heller gis tid til 
å tørke skikkelig ned etter at hus
er satt opp, mente Steinar Godal. 
Til kledning framholdt han sterkt
betydningen av å bruke kantskjærte 
bord, med årringer mest mulig 90
grader på overflata. I slikt virke får 
en mindre margporer som åpner 
for vann. 

Fredning til annen fredning
Flere fra både bygdesager og skog-
bruk mente en måtte tilpasse ma-
teriallager til virkeligheten for dag-
ens skogsnæring. Der kan en i be-
ste fall unntaksvis drive plukk-
hogst av enkeltrær. Både økonomien
i skogsdrifta, og svært ofte terr-
enget der aktuelt tømmer til byg-
ningsvern står, tilsier effektive løs-
ninger. Med vanlige krav innen byg-
ningsvern om vinterhogd tømmer, 
minst mulig piggskader og blåved 
og naturlig tørking, trengs det to
år for å gjennomføre leveringer til 
bygningsvern. 
 En må også motivere skogeiere 
til ikke å hogge! het i det i opp-
summeringene på slutten av dagen. 
Et annet forslag, dagens to fluer i
ett smekk, var å la tømmer fra verne-
områder for skog bli hogd og bru-
kt til freda bygninger.    
 Verneområdene har jo gamle 
trær. Og en stor del bygninger 
er fredet av Riksantikvaren, som 
er en in-stans under samme 
departement som freder skog. 

BEHOV: Materialbanker og samarbeid med bygdesager og skogeiere er av stor 
interesse, mente Kjell Andresen fra Riksantikvaren, og viste til Horda Tre som et 
av eksemplene på dette. 
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Eit komplett anlegg for 
å nytte hun til varme sto 
ferdig på fagdagen i Stryn. 
Varmen kjem godt med i fjøs, 
gardsverksted og bolighus. 

Tekst og foto: 
Inger-Marie Svingeset

Norsk Bygdesagforening i 
samarbeid med bioenergiprosjektet 
i Sogn og Fjordane arrangerte den 
28. september ein fagdag der flis- 
og vedfyring var tema. Dette med 
bakgrunn i vanskeleg avsetning 
for biprodukta i området. Sidan 
Hunton på Gjøvik slutta å ta 
imot hunen frå vårt fylke, har 
fleire av våre medlemsbedrifter 
hatt problem med avsetning av 
biprodukt.  På arrangementet 
møtte 16 deltakarar noko som 
syner at det er interesse for temaet.  

Nytt anlegg i gang
På Sætren i Stryn har vårt medlem 
Ola Sætren og sonen, Hans, nyleg
investert i ny fyrkjele, flisilo, og flis-
kuttar for nettopp å kunne nytte bi-
produkta frå saga på ein god måte. 
Planane har dei gått med over flei-
re år, men mellom fjøsstell, sag og 
entreprenørveksemd har vi ikkje 
fått tid tidlegare, innrømmer dei. 
Den tyngste investeringa var likevel 
å få reist reiskapshuset som fyrkjele 
og silo skulle plasserast inne i. Det 
er lagt opp rør til to bolighus med 
radiatorar og til melkerom i fjøs. 
Delar av det nye reiskapshuset er
og lagt med rør i golv for oppvarm-
ing i den delen som skal fungere 
som verkstad.

Effekt og erfaring
Det er brukt eit lokalt rørleggar-
firma til rørinstallasjonane, og dei 
har gjort ein god jobb, stadfestar 
dei to Sætrenkarane. 
- Vi gjorde ein del undersøkingar 
på pris på rør og det var nødven-
dig, for det viste seg at prisskilnad-
ane var svært store, fortel Hans 
Sætren. Deira val vart til slutt Bergli
i Trøndelag.
Fyrkjelen har ein kapasitet på 120 

KW på full effekt, noko som det 
pr. i dag ikkje er reelt behov for. 
Det har av fleire blitt hevda at ein 
fyrkjele fungerer best om han får 
brenne på tilnerma full effekt, 
men dette er ikkje erfaringa til 
karane på Sætren. Dei angrar 
ikkje på at dei kjøpte ein kjele 
med større kapasitet enn dagens 
behov tilseier. Kjelen er levert av 
Hallenstvedt Import – Salg AS.

Stort løft
-Investeringa i fyrkjele, flissilo og
flishoggar har kome på over 
700.000 kroner, fortel, Hans Sætren. 
Han har fått støtte frå Innovasjon 
Norge på 35 % av kostnadane, no-
ko som var avgjerande for å kunne 
ta ei så tung investering. 
 Erfaringane så langt er veldig 
gode. Det har nesten ikkje vore drift-
stopp, sjølv om dei har vore inne i
ei prøveperiode. Både kjelen og flis-
hoggaren har fungert svært godt,
bekreftar både Hans og Ola Sætren.
 Det dei innrømmer, er at dei vil få 
problem om straumen blir borte, 
då ein er heilt avhengig av at pump-
ene fungerer. Dette skal dei løyse 
med aggregat, som vil kome på 
plass med det fyrste. 

Flishoggaren er av typen Pezzolato 
PTH 250, ein trommelhoggar med 
sold. Den produserer fin, jamn flis. 

Soldet sorterer ut evt. stikker og 
dette gjer at matinga av kjelen 
fungerer godt. Det er Felleskjøpet 
som har levert kjelen.  

30 % fukt er realistisk
Frå saga blir hunen transportert til 
lagringsplass for hun, og dekt til 
med presenning. På grunn av dår-
leg avsetning på hun, har lageret 
til no vore fullt og dei har kunne 
ta av den hunen som har vore 
lagra lengst. Den har hatt ein fukt-
ighetsprosent på rundt 25.  
 På fagdagen referte Arnt Lauke-
land, bioenergiprosjektet i Sogn og
Fjordane, til tørkeprosjektet som
har vore gjennomført i fylket. Her
har krysslagt hun dekt med duk/-
presenning oppnådd ein fuktig-
hetsprosent på rundt 30 i løpet av 
6 månader i sommarhalvåret.  
 Forbruket av flis varierer sjølv-
sagt mykje gjennom året. På fag-
dagen i september låg forbruket  
på under 0,5 m3 flis pr. dag, men 
det er kalkulert med ei 6-dobling 
når termometeret går ned mot 20 
minus. 
 Ein vesentleg faktor ved val av
flis er at det er enkelt i form av mat-
ing. Ved kalde periodar må dei ved
dette anlegget basere seg på å hog-
ge full flissiloen 1 gong pr. veke. 
Elles treng anlegget berre litt 
tilsyn.  

Frå avfall til 
verdifullt produkt

ENERGI NESTE: Hans Sætren (til høgre i bildet) demonstrerer fliskuttaren. Lagra, 
tørr hun er god råvare for anlegget. 
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Finansdepartement har 
etter lang tid svart på brev 
fra bygdesagene i Rogaland 
om eiendomsskatt. 
Departementet legger til 
grunn at sag drevet som 
del av gårdsdrift skal kunne 
ilegges eiendomsskatt. 
Bygdesagene i Rogaland 
ser svaret som lite 
logisk i forhold hvordan 
gårdssagbruk behandles 
i Plan- og bygningsloven.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Finansdepartementet viser til at
eiendomsskatt kan skrives ut av 
kommunen etter gitte alternativer. 
Eiendom drevet som gårdsbruk eller
skogbruk er likevel fritatt for eien-
domsskatt etter alle alternativer som
skatteloven setter opp. Departe-
mentet legger til grunn at ei sag på
et gårdsbruk som hovedregel tak-
seres som «verk og bruk», og der-
med skal omfattes av eiendoms-
skatt. Verk og bruk er et gammelt 
begrep som henger igjen fra eldre 
skattelov og juridiske vurderinger av
emnet. 
 Finansdepartementet går noe 
inn på hva slags virksomheter som 
eventuelt kan få fritak sammen 
med gårdsbruk og skogbruk. 
Departementet
 viser til tidligere uttalelser, og sier
at det er «virksomhetens art» som
er det avgjørende og om virksom-
heten ligger innenfor eller utenfor 
det som defineres som gårds- eller 
skogsdrift etter loven. 

Konklusjonen
Med de henvisningene som følger
i brevet, avslutter Finansdep-
artement sitt svar slik: «Depart-
ementet antar etter dette at et 
sagbruk bare unntaksvis vil være 
omfattet av landbruksfritaket ned-
felt i eigedomsskattelova». 
 Slik en dermed kan forstå det, 
vil et skritt videre i foredling av 
tømmer fra egen skog føre til at 
bygninger og anlegg for dette blir
 gjenstand for eiendomsskatt. 

Hva som skal være med i grunn-
laget for eiendomsskatt vil så bli 
en ny vurdering av kommunen og en
takstmann. Det er disse vurder-
ingene som rettsaken mellom Gryt-
ing Trelast og Gjerstad kommune har 
dreid seg om, se side 5.                                 

Kommentaren 
- Svaret er ikke avklarende i forhold
til det utgangspunktet vi tok i 
Rogaland, om at typiske gårds-
sager innen samme foretak som 
gårds- og skogbruk på gårdens 
egen grunn, skulle være fritatt for 
eiendomsskatt. 
- Konklusjonens ordlyd åpner for 
noen unntak, men svaret vi har 
fått sier ikke noe om hva som event-
uelt kan legges til grunn for unn-
tak og at bygdesager på gardsbruk
blir behandlet sammen med land-
bruk og skogbruk i forhold til eien-
domsskatt, sier Svein Kjetil Rønnevik. 
Han er fylkeskontakt i Rogaland. 
- Jeg ser også svaret fra Finans-
departementet som noe inkonse-
kvent i forhold til Plan- og bygnings-
loven. Der har bygninger for å drive
jord- og skogbruk, kunnet la seg opp-
føre uten reguleringsplan, og uten en
del av plan og bygningslovens be-
stemmelser. 

Stedbunden næring, 
egne ressurser
- Sagbruksvirksomheten som drives
hos de fleste bygdesagene i Norge
er stedbunden. Skogressursene på 
eiendommen er ofte utløsende for eta-

bleringen og lønnsom drift av virk-
somheten. Sagbruket er en naturlig
virksomhet for en landbruk-/skog-
brukseiendom på lik linje med for
eksempel ett bygg  for tørking av
høy/korn på en jordbrukseiendom.
Når kommunene byggesaksbe-
handler etableringen av et sag-
bruk på en landbrukseiendom kreves
ingen dispensasjoner eller omre-
gulering av reguleringsformålet 
LNF. (Landbruk, natur og friluft). 
Virksomheten sagbruk regnes alt-
så som en del av landbruksformålet
i kommuneplanens områder regu-
lert til LNF. Dette mener jeg er
kjernen i saken, all den tid gårds-
bruk eller skogsbruk er fritatt for 
eiendomsbeskatning uavhengig 
av hvilket utskrivingsalternativ 
kommunen benytter, sier Svein 
Kjetil Rønnevik med henvisning til 
det såkalte landbruksfritaket i
Eigedomskattelova §5, første ledd,
bokstav H.  

Et prioritert felt for
 bygdsesagforeningen
Både saken i Gjerstad mellom kom-
munen og Gryting Trelast AS, og 
svaret som nylig kom fra finans-
departementet til bygdesagfor-
eningen i Rogaland, fører til at styr-
et i Norsk Bygdesagforening har 
lagt opp til økt innsats på temaet 
eiendomsskatt. Et styrevedtak fra
11. oktober er grunnlag for at adm-
inistrasjonen kommer til å følge 
opp dette, og et samarbeid med 
flere andre organisasjoner. 

UKLART: Svaret som Rogalands bygdesager har fått er både uheldig og uklart. 

Eiendomsskatt 
kan omfatte flere



Avsetningen på hun ordner 
seg gjennom vedsalg, salg 
av bunta hun og egen bruk 
til ved. Sagbruk i Møre og
Romsdal og Sogn og Fjord-
ane har stort sett funnet 
ordninger for hun, men den
selges til lave priser eller gis 
bort i mange tilfeller.   

Tekst og foto: Per Øyvind Berg

Undersøkelsen som en rekke med-
lemmer i Norsk Bygdesagforening 
har deltatt i, er utført av forening-
en på oppdrag for fylkesmennene 
i de to fylkene. Hensikten er å få en
oversikt på hunmengder og mulige
 energikilder for bygging av bio-
brenselanlegg. Bak rapporten som
nå er ferdig, ligger svar fra 64 av
77 bedrifter. Det betyr en svarpro-
sent på 83.

Effektivt, men ikke noe å tjene på
Det er typisk at sagbruk i begge 

fylker har funnet utnytting eller
salg som enten gir ei viss inntekt,
som er stabil over tid, og/eller er
mest mulig effektiv. Transport-
kostnader er en flaskehals for stor-
skalanlegg som kan utnytte cellulose-
flis eller brenselflis. Bare et sag-
bruk har oppgitt å produsere briketter. 
 Den delen av bi-produkt som 
blir om satt til ved (hun) er den 
mest aktuelle for biobrenselanlegg. 
I våre telefonsamtaler ga mange 
uttrykk for at vedsalg er en 
løsning for å bli kvitt hun, og at en 
ikke tjener noe på det. Salget skjer 
ofte til en symbolsk pris, og hun gis 
bort i noen tilfeller. 
 En vanlig forventing til salg av 
hun i framtida er at prisen minst 
må forsvare kostnader og materiell 
til å handtere, bunte og eventuelt 
dekke over hun før henting eller 
flising. 

Tømmervolum er utgangspunktet
I undersøkelsen fant en i sluttfør-
ingen det mest riktig å bruke opp-
gitte tømmerforbruk som grunn-

lag. Ganske få har oppgitt hun eller
flismengder i løskubikkmeter. Tall-
ene for løskubikkmeter er stort sett
av interesse for lagring og frakt. 
 Med å bruke tømmervolum 
som utgangspunkt har en fått fram 
sammenliknbare hovedtall for både 
løskubikkmeter og energimengder. 
I de tilfeller en kommer til å bruke
tallene for å planlegge biobrensel-
anlegg, må en uansett gå nærmere
inn på aktuelt tømmervolum, skur- 
utbytte og fuktighet i hun fra sag-
brukene. 

Variasjoner
Skurutbyttet og andel flis og hun
vil variere. Sagtype har ikke vært 
noe tema i undersøkelsen, men ut-
fra det som er oppgitt ser sirkelsag 
ut til å være vanligst. Flis fra rå-
skur, og eventuelt høvling, har stort
sett god avsetning til strø for dyr.
Noen oppgir likevel at etterspørselen
fra husdyreiere har minka.
- For tømmerforbruk har svært man-
ge oppgitt at dette varierer fra år
til år. For 2012 er det typisk at man-
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Sagbladet Vedmarkedet tar unna hun 

- I Sogn og Fjordane går cellulose-flis fra et større sagbruk 
inn under «annet». For en produsent av bygningselement er 
trelastforbruket omregna til 5 % kapp og avfall, og med
fyring i eget anlegg kommer dette inn som en del av «flising 
for eget bruk».

- I Møre og Romsdal fliser større sagbruk hun for salg. Dette 
virker sterkt inn på totalbilder for utnytting av hun. I denne 
posten kommer det også inn spon fra avkapp av innkjøpt 
trelast på et av sagbrukene som har elementproduksjon. 
Om en holder gruppa med de største sag-brukene utenom, 
er det neppe stor forskjell på utnytting av hun mellom
de to fylkene. 
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Logosol Kantverk C210

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

PRIS 41.700,-

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

Et prisgunstig 
kantverk står øverst på 

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

eller en sirkelsag. Still inn ønsket bredde og 
SEND IGJENNOM VIRKET!

Sagbladet

Hovedtall
Bedrifter:
Møre og Romsdal 25 stk.
Sogn og Fjordane 39 stk.
Totalt   64 stk.

Tømmerforbruk:
Møre og Romsdal 32245  m3

Sogn og Fjordane 13200  m3 
Totalt   45.445 m3

Energimengder fra hun
Møre og Romsdal  20 507 820 
kWh
Sogn og Fjordane   8 395 200 
kWh 
Totalt    28 903 020 
kWh

Om en legger til grunn et årlig 
elforbruk på 20 000 kWh pr. hus-
holdning, vil energien fra all hun 
kunne dekke energiforbruket i om-
lag 1450 bosteder. 
Kilde: Kartlegging av biprodukt 
frå bygdesagene og anna tre-
forbrukande bedrifter i Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal, 
rapport frå prosjektet Biostigen.

ENERGI: Energien fra hun vil 
kunne utgjøre energibruken i ca 
1450 hus-holdninger om den ble 
utnyttet effektivt. 

ge har noe ekstra leieskur av storm-
felt tømmer. Ved leieskur ser det ut
til å være vanlig av tømmereieren 
tar med hun tilbake. 

Gode løsninger
Telefonsamtalene ga noen gode eks-
empler på å bli kvitt hun. En av de 
mer offensive var å gi klar beskjed 
ved leieskuroppdrag om prispåslag 
dersom hun ikke ble tatt med hjem.
En annen nevnte kappsag som kutt-
er hun i 30 cm og rett i storsekk for 
ved. 
 Et tredje var opplegg der hun i 
avlegget skyves ut over paller og 
mot en vegg. Med kappsag som 
kapper 1 m lengde, ble hun stablet 
greit på pallene og strammet 
sammen med band. Dette gjaldt 
hun av gran, som deretter ble 
levert til et lokalt bakeri med 
steinmurt bakerovn. 
 Bruk av hun til grøfter og til skigard
er også vanlig, men ga ikke noen 
stor andel utnyttelse i under søkelsen. 
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Pilotbygg med 

massivtre i Rogaland
Sauer, piloter, studenter og 
bygdesager. Alt er stikkord 
for videreføring av arbeidet 
med massivtre i Rogaland. 

Tekst: Per Øyvind Berg 
Foto: Svein K. Rønnevik

Massivtresamarbeidet i Rogaland 
bærer frukter. Tidligere i høst ble
Rogaland Massiv3 tatt opp i Inku-
bator, et system innen næringslivet 
for å utvikle gode ideer og bedrift-
er som står for nyskaping. Nå står 
også tre pilotbygg for sauefjøs under
oppføring.
- Vi er i ferd med å begynne produk-
sjon av sauefjøs. Reising av vegg-
elementer vil bli ferdig i midten av 
oktober på det første sauefjøset. 
I tråd med kravene til opptak i Inku-
batorsystemet har Rogaland Massiv3
ansatt daglig leder Bjørg Wigerstrand
 og byggeleder Arvid Langeland. 

Nyttig styreballast
- Hva venter dere å få ut av Inkubator? 
- Vi får blant annet profesjonelle 
styremedlemmer med erfaring fra
annet bedriftsliv til vår bedrift. 
Inkubator sitter med en rekke kon-
takter til daglig drift og styring. 
Markedsføring for eksempel, noe 
vi så langt har ventet med. Gode 
presentasjonsverktøy for å vise det
vi kan tilby er viktig. Her får vi hent-
et ut kunnskap til de fleste utfor-

dringer et selskap møter i oppstart-
ingen. I tillegg går Inkubator inn 
med kapital i selskapet, noe det all-
tid er stort behov for i denne fasen. 
- Vi får rett og slett en unik inn-
sprøyting med startgass som skal gi 
Rogaland Massiv3 et fundament å 
bygge videre på, sier en fornøyd 
Svein K. Rønnevik. 

Studenter 
Gjennom Inkubator deltar også stu-
denter ved Universitet i Stavanger. 
Oppgaver for Rogaland Massiv3 er
realistiske å gjennomføre og kan i
mange tilfeller deles opp i mindre
prosjekter som passer i studieløpet. 
Studentene får mulighet til å jobbe
med bedriftsrelaterte oppgaver som

EGENINNSATS: Bønder som er med i pilotbyggene kan selv bidra med eget 
tømmer eller innsats med egne maskiner. 

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

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

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

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

Future 
Rundbuehaller Norge DA
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selskapet ønsker utført. Eksempel
på dette kan være beregningsverktøy
for å kalkulere bygg, eller design-
løsninger på bygningene.

Pilotene
- Vi er fleksible. Det ene huset er
bygd med 2 x 4 toms skurlast. Der
fikk vi spørsmål om fuktighet og
inntrenging i bakkenivå. Det løser
vi med å bruke 4 lengder kjerneved
nederst i veggene. Resten av huset 
er av gran, furu og eik. Til dette 
bygget har bonden selv hogd en 
del tømmer i egen skog, og dette 
er skåret på en bygdesag hos en av 
aksjonærene.
- Den andre modellen har 2 toms 
stående plank 8-, 10- eller 12-toms
bredde som er satt med overlapp-
ing til totalt 4 toms tykkelse. Dette 
blir ett flott massivt heltrefjøs med 

store mengder Rogalandstømmer.  
- Det tredje fjøset blir oppført med
elementer av slipp-laft og kraftige
søyler. Bonden vil også her bidra 
med å redusere byggekostnadene 
med leveranse av noe eget tømmer
og deltakelse i monteringen av bygg-
et, forteller Svein K. Rønnevik.

Intern konkurranse
Felles for de 3 pilotfjøsene er at
aksjonærene (9 bygdesager) kon-   
kurrerer om materialleveransene 
til byggene. Bygdesagene får med 
denne løsningen muligheter til å 
komme inn i ett marked der en kon-
kurrerer likeverdig. 
 Den interne konkurransen gir
selskapet tilgang til lokal spesialtrelast
med markedstilpassede priser, noe
som gir selskapet ett stort konkur-
ransefortrinn. Selskapet har i reali-
teten 9 produksjonsenheter som 
raskt kan omstilles og produsere 
det selskapet trenger av kvaliteter 
og dimensjoner av trelast. Og hvis/
når selskapet går med overskudd 
vil disse verdiene fordeles tilbake 
til de 9 bygdesagene som alle er 
aksjonærer i selskapet. 

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

Sagtomta, 2337 Tangen www.teroteknisk.no

Kjører egne sliperuter

E-post: treteknikk@miljosaga.com

interkampanje på båndsagblad 
1. januar - 1. mars får du 10-15% på sagblader. Bestill nå for levering i kampanjeperioden!V

www.miljosaga.no
Tlf: 450 39 404

Vi leverer kvalitetssagblad til alle typer små 
båndsager.
Gode og riktige sagblader til båndsaga er 80% av 
resultatet. Ønsker du et bra resultat må du ha et litt 
tykkere blad. 
Dette krever kunnskap om kjøretid/hviletid, samt sliping 
og vigging som er avgjørende for at sagbladet skal fungere 
riktig

GANG: Et av de første sauefjøsene under reising hos Arnfinn Auestad, Ålgård 
i Rogaland. I dette pilotfjøset brukes stående plank i 2 toms tykkelse og 8-, 10, 
eller 12- toms bredde. 
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COMBI-LIFT 4-VEIS DIESELTRUCK

Combi-Lift 4-veis diesel truck modell C4000.
Med et sinnrikt vendesystem og enkel betjening endrer 4-veis truckens kjøre-
retning på sekunder. 4-veis trucken er utrustet med hydrostatisk drift på alle
hjul, og dermed godt egnet for kjøring på is og snø.

Postboks 106, N-1309 Rud • Tlf.: (47) 67 18 67 00 • Fax: 67 18 67 01
E-post: material@online.no • www.materialhandtering.no

For ytterligere
informasjon kontakt:

4 veis dieseltruck
inne/ute bruk

2,5 - 25 tonn

4 veis truck
elektrisk

1,7 - 3 tonn
EX-trucker sone 1 og 2

Smalgangstruck
inne/ute bruk

2 tonn

Spesial 4 veis trucker
elektrisk

3 - 40 tonn

Sidelastere
diesel

3 - 45 tonn

Mindre 4 veis truck
elektrisk

1,5 - 3 tonn

materialha?ndtering snø-jul:materialha ndtering 3 sp. 1/05 13-04-11 08:38 Side 1

BygdeMart´n

 
Bygdemartn er 

et gratis tilbud til 
medlemmer 

i foreningen som 
ønsker å annonsere 

brukte maskiner. 
Send en tekst 
til peroyvind@

combitel.no, og vi 
tar inn din annonse 

så langt det er 
plass.
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Annonser www.sag.no

Tenker du å kjøpe bandsag må du sjå på desse før du bestemmer deg.

Importør/forhandlar i Norge og Sverige
Arild og Tor-Eivind Øygarden, Øyfjell, 3890 Vinje
Tlf: 971 54 939/952 67 352
www.serra.de

Serra Norge A/S

sagoghovleri.no

200

Montana MD 90

Endeleg en henger laga for norsk 
vegstandard. Med bladfjøring 
og dempere som tåler tunge 
lass på humpete veg.
Pris frå kr 12.900,-inkl mva

NYHET

Alpina

Fyringsanlegg for 
bolig og industri
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Trä och Teknik messen i 
Gøteborg i august hadde
sagbrukene som hoved-
tema. Sagbladet peker på 
noen nyheter og løsninger 
som er på vei inn svensk 
sagbruksindustri. 

Tekst: Per Øyvind Berg  

Mindre slitasje og bedre tømmerflyt 
- For fem år siden bestemte vi oss 
for å gjøre flyten av tømmer inn til 
saglinja bedre, og øke kapasiteten på 
sagtomta med ti prosent. Det har vi 
klart med god margin, fortalte Olov 
Martinson ved Martinson Såg AB. 
Ved å ta i bruk trådløs informasjon 
med GPS mellom sag og truck, kjører 
truckene mere effektivt og med 
mindre fare for å plassere tømmer feil. 
Dynamisk facksetting som systemet 
kalles, har ikke faste plasseringer av 
dimensjonssortert tømmer. Systemet 
gir mulighet til å lagre der det er 
plass, og oppdaterer informasjon 
tilbake til truckene. Bedriften har spart 
flere millioner kroner til utbygging 
av tømmerbane og nye trucker. En 
utnytter sagtomta bedre, sparer 
drivstoff på truckene, og ikke minst 
er slitasjen på trucker og innmating 
til saga redusert fordi stresset på 
truckførerne er mindre. 

Mer røntgen på sag 
Systemet med dynamisk plassering 

har stor interesse blant større svenske 
sagbruk. Der forventer en sortering 
av flere tømmerklasser i framtida, 
også etter kvalitet. Mer bruk av 
industriell røntgenteknikk gjør det 
mulig å sortere etter tømmerets 
indre egenskaper, og ikke bare på 
dimensjonsklasser. Et prosjekt har mål 
om å skanne tømmerstokker i en fart 
av 2 meter i sekundet. Informasjonen 
kan så brukes til å utnytte 
trelastverdiene bedre i tømmeret, i 
følge svensk forskning. 

Fokus på riktig energibruk
Flere foredrag tok for seg hvordan nye 
eller eksisterende sagbruk blir utviklet 
til gode kombinasjoner med kraft- og 
varmeproduksjon og en best mulig 
intern gjenvinning av energi. Firmaer 
som Opcon Bioenergy sammen med 
Svensk Røkgasenergi og Svenska 
Rotormaskiner arbeider internasjonalt 
med slik teknikk. 
Opcon Powerbox er en type turbiner 
som utvikler elektrisk strøm fra kjeler 

som brenner flis og spillvirke og gir 
damp. Anleggene er i bruk ved flere 
svenske sagbruk, ned til 100 -150 
0000m 3 i tømmervolum. Men dette 
er ikke avgjørende, det er snarere 
størrelsen på brenneren/kjelen 
som teller. De fleste er i størrelsen 
5-6 Megawatt, men også ned i 3-4 
MegaW. Dette tilsvarer forbrenning av 
hunmengder ned til et tømmervolum 
på ca 5 000  kubikkmeter, med 
normalt skurutbytte. 

Riktig tørking – 
nok et spørsmål om energi
Også i tørker er søkelyset på riktig 
energibruk stor. Fra diskusjoner 
om korte tørketider, stor kapasitet 
og til kvalitetstørking med sikrere 
prosess, har fokuset vendt seg mot 
energibruken totalt. Tørking med 
tanke på helheten var tema for 
Valutec, et større svensk firma innen 
trelasttørking under ett av de mange 
fagseminarene på Trä og och Teknik. 

VI KAN VERKTØY OG SERVICE!

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

Vi har fokus på fremtiden og står sammen om å tilby våre 
kunder et komplett verktøyprogram fra ledende produsenter. 

Og på vår service-stasjon tilbyr vi fullservice av alt verktøy for 
sagbruk og høvlerier, samt for tre, aluminium og metallbearbeiding.

Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

Stridsbergs Norge AS
Tlf: 62 58 53 33 - Fax: 62 57 30 17
www.stridsberg.no

«SAMMEN 
ER VI

SKARPEST»

25
år

1987 –2012

Bransjenytt
Energi og fleksibel 

tømmerlagring 
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Treflistalle krev nok flis 
av god kvalitet 
Kan treflis brukast som talle i hus-
dyrrom?, har ein spurd seg i pro-
sjektet ”Treflistalle i Møre og Roms-
dal”. Konklusjonen er at ved rett 
bruk kan treflis fungere godt som 
talle. Vilkåret er at ein har god til-
gang på flis av god kvalitet og at 
tjukkelsen på flislaget må vere pass-
ande. 
 Sju forsøksvertar har vore med i 
prosjektet. Seks av desse har brukt 
flis i husdyrrom, medan den siste 
berre har nytta flisa som berelag 
utandørs. Landbruk Nordvest har
drifta prosjektet. Ein av konklusjon-
ane er at det ikkje eignar seg med
flis inntil fôrhekken fordi underlaget
blir for vått. Her må det vere sjølv-
drenerande golv eller skrapeareal. 
Dyretalet må tilpassast arealet og 
grovfôret må ikkje vere for vått.
Kilde: Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal

Trengs det et løft? 
Et forprosjekt ser på behovet for
å investere i oppgradering av skogs-
bilveger i tradisjonelle skogstrøk, 
med Hedmark som eksempel. Det 

er investert store summer i skogs- 
bilveger. I Hedmark er det bygd 
nærmere 12 000 km, som tilsvarer 
en investering på 3,6 milliarder 
kroner. Årlig vedlikeholdes skogs-
bilvegene for 12-15 millioner kroner.
Dette tilsvarer kun 0,4 prosent av
investeringen. Dette beløpet er for
lavt til å ivareta investeringene på 
en god måte.
 Fylkesmannen i Hedmark har 
delfinansiert og deltatt aktivt i et 
prosjektet som Glommen Skog SA 
har gjennomført. 
 Vegene er i hovedsak bygd med
stedegne masser og etter vegnor-
maler som ikke tilfredsstiller dag-
ens krav. Det foreligger ikke nyere
forskning som sier noe om hvor-
dan dagens kjøremønster påvirker 
standarden, heller ikke hvordan dag-
ens veger vil bli påvirket av et mild-
ere og våtere klima. Det er søkt om
midler for å gå videre med problem-
stillingene. 
 Hele rapporten kan leses på Fylkes-
mannen i Hedmarks hjemmeside. 

Dramatisk nedgang i 
Skogens tømmerpriser
Etter et års tid med jevnt fallende 
tømmerpriser, melder det svenske 
tidsskriftet Skogen også om prisfall 
i Nord-Sverige, der kjøperne lenge 
har holdt høye tømmerpriser. I sep-
tember gikk Billerudkonsernet 80 
kroner ned på sine priser for furu, fra
et nivå på mye over 500 svenske kro-
ner pr. kubikkmeter. Fortsatt har Bille-
rud høyeste pris for furu på 493 kro-
ner, mens de laveste prisene i over-
sikten er under 400. Et gjennomsnitt 
for gran er ca 350 kroner. Alle priser 
refererer seg til normalbestand der 
ulike toppmål, lengder og andel mas-
sevirke veies inn. 
 Det er den internasjonale situa-
sjonen for skogindustri som nå har
nådd Nord-Sverige, skriver tidsskriftet. 

Store tap for skogeiere
Norra Skogsägarnas resultat etter
finansposter for årets første åtte
måneder ble et tap på 64,1 milioner
svenske kroner. Av dette var 35,7 
millioner en nedskrivning av verdien
på rotstående lager.
 Skogeierkonsernets netto-

om-setning økte og likviditeten 
er fortsatt god, skriver Norra 
skogsägarna i en pressemelding 
referert på atl.nu. De har tidligere 
meldt at en skal gjennom en 
besparingsplan som på årsbasis 
reduserer selskapets kostnader 
med 28 millioner kroner. Norra 
Skogsägarna vurderer at den
svake skogkonjunkturen kommer 
til å holde seg i de nærmeste årene.

Vil bli verdensledende 
på å bygge i tre
- En felles bransjesammenslutning 
og satsing for å bygge mer i tre had-
de kunnet bidra til å minske utslipp-
ene og samtidig bli verdensleden-
de på industriell bygging i tre, mener
ledende personer i et svensk trehus-
byggende selskap og forskningsmiljø. 
 Tre er fornybart, treprodukter 
fungerer som CO2-bremser og 
kan utnyttes med nokså liten 
energi-innsats, mener de. Boliger 
og leiligheter står for en tredjedel 
av verdens utslipp av CO2. Det 
gjøres mye først og fremst på 
oppvarming i eksisterende boliger 
og bygningsmasse, men ikke på 
nybygging og selve byggeproses-
sen, skriver atl,nu.

Gode eksempler 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
har plukka ut sju gardar som 
eksempel på ny bruk av ledige 
driftsbygningar. Gardane er 
presenterte på eigne nettsider.
Der finst det gode eksempel på 
bygningar som anten med enkle 
grep eller med meir omfattande 
ombygging har tilført ekstra 
inntekt og gjeve nytt liv på dei 
gardane dei høyrer til. Gjennom 
arbeidsgruppa ”Ny bruk av 
ledige landbruksbygg” har 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
fått tildelt midlar til å lage ei 
eksempelsamling frå fylket.
Nettsida til Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal har eksempel på 
bygningar som har fått ny bruk. 
Det kan vere til husdyrhald, 
spesialisert matproduksjon, 
turisme, sals- og servicebedrifter, 
musikkproduksjon. Kjelde: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

UNDERLAG: Talle i husdyrrom kan bli 
bra med riktig fliskvalitet. Stor flis er 
egnet til bærelag utendørs. 



Kutterspon

 

Framtidsretta hus skal 
vise eldre tider
I Eidsborg i Tokke kommune i Tele-
mark har eit over 3000 kvadrat stort
nybygg ført Vest-Telemark museum
inn i ein ny tidsalder. Dei har fått 
betre plass til utstillingar og til pub-
likum. Men først og fremst har dei 
fått magasinplass stor og god nok til
å ta vare på alle gjenstandar. Det nye
museet har fasade av glas, stein og
tre. Utsjånaden er utprega moderne.
- Det var røyster som meinte det vil-
le høvd betre med ei lafta bygning, 
eller iallfall noko meir anonymt. 
Men vi føler bygget speglar både
det som er og har vore, og samstund-
es peikar framover, seier museums-
direktør Dag Rorgemoen. Vest-Tele-
mark museum vart kåra til årets

museum 2012 av Norges Museums-
forbund. Kjelde: Nationen.

Kreativ sagføring 
For første gong i Noreg vart europa-
meisterskap i chainsawcarving arran-
gert i Strand 22. og 23. september. 
Per Inge Torkelsen var konferansier. 
Skogsmessa hadde også mange
andre aktivitetar, som demonstra-
sjon av maskinar og utstyr, Anton’s 
timbershow med Olav Antonsen, 
ope Rogaland-meisterskap i økse-
kasting mv. Chainsawcarving, eller
kunst med motorsag, er ei kunst-
form som har vakse fram i kjølvat-
net av utviklinga av motorsager på
1960-talet. Første VM blei arrangert
i 1987. Det har etter kvart etablert 
seg ei rekkje kunstnarar på dette 
feltet i fleire verdsdelar. Ei rekkje 

lag og organisasjonar, stod bak, 

deriblant Skogselskapet og Fylkes-
mannen. Men eldsjela bak arrange-
mentet er Svein Kjetil Rønnevik, 
heiter det på Fylkesmannen i Rog-
aland si heimeside. Kjelde: www.
nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/
ryfylke/
 

Lerkebille etablert i Skåne
En undersøkelse fant om lag 200 
lerkebiller i et distrikt i Skåne. De 
ble fanget av feromonfeller, noe 
i likhet med hva som ble brukt i 
Norge da granbarkbiller herjet som 
verst rundt 1980. 
- Utbredelsen er så langt liten, kon-
staterer Gunnar Isacsson, økolog på
Skogsstyrelsen. Der anbefaler en nå
at alt virke av lerk med over 5 cm
diameter blir fliset etter opparbeid-
et på annen måte før en ny gen-
erasjon biller rekker å forlate tre-
verket. Rådet gjelder skogeiere i om-
råder så nær Danmark at biller kan 
blåse over sjøen med vind. Kilde 
ATL.skog.nu

Sterkt for ved i Danmark
Forbruket av tre til energi falt med
2,5 prosent i 2011, men økte sin an-
del av det totale energiforbruk, 
skriver Træ er Miljø, med henvis-
ning til Energistyrelsens statistikk.
- Av fornybare energikilder er tre-
virket en klar leder med en andel 
på hele 45,1 prosent. Vindkraften 
har neste plass på lista med 
en 20,2 prosent. Importen av 
brenselsflis eller ved sikrer treets 
plass som CO2-nøytral energikilde 
i Danmark. Denne importen økte 
med nesten 20 prosent for skogsflis 
og 13,4 prosent for ved. 

Bygdesager som 
godt alternativ
Nettstedet Grønn Hverdag er en 
guide til miljøvennlig, dyrevennlig 
og etisk forbruk. Under kategorien 
bolig og oppussing, er det vist til 
kjerneved av furu som et godt alt-
ernativ til trykkimpregnert trelast. 
Siden linker videre til www.sag.no. 
 Bak Grønn Hverdag står blant annet 
Miljøverndepartementet, Barne-, like-
stillings og inkluderingsdepartementet, 
Norad og LO. 
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NYGAMALT: Tre og stein er viktige materialer i det nye museumsbygget. Arkitekt 
for bygget er 3D arkitekter, Seljord. (Foto:  Vest-Telemark Museum.)



Bygdesagenes leverandørguide

Forum for norske bygdesager                                                                                       www.sag.no 23

Tlf. 450 39 404  •  www.miljosaga.no

Kontakt i Glommen: Rolf Maartmann
Tlf.: +47 917 26 975  •  e-post: rm@glommen.skog.no

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

TeroTeknisk Service as

Hegdal Næringspark, 3261 Larvik
Tlf.: 33 16 56 50 e-post: info@fonhus.no www.fonhus.no
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Lieds Verktøy AS
Postboks 8040 Spjelkavik,
6022 Ålesund
Tlf.: 70 17 28 00 Fax: 70 17 28 01
www.lieds.no
e-post: post@lieds.no

- En stokklengde 
foran

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

Kvarnstrands Verktøy Norge AS
Tlf 62 54 06 50 - Fax 62 54 06 51
www.kvarnstrands.no

Stridsbergs Norge AS
Tlf: 62 58 53 33. Fax: 62 57 30 17
www.stridsberg.no

Benytt vårt slipeverksted
hvor vi har en moderne

maskinpark både for
båndsagblad og
sirkelsagblad.

Vi har egen
servicebil som

bringer og
henter sagblader

for våre kunder
fra Lillesand i sør til

Steinkjer i nord.

«Sammen er vi skarpest»

Vi kan verktøy og service!
Kvarnstrands og Stridsbergs er nå under samme tak.
Med fokus på fremtiden står vi sammen om å tilby våre kunder et
komplett verktøyprogram fra ledende produsenter. Og på vår service-
stasjon tilbyr vi fullservice av alt verktøy for sagbruk og høvlerier,
samt for tre, aluminium og metallbearbeiding.

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

av alt verktøy

Ta kontakt med oss på
Kvarnstrands eller Stridsbergs
i dag, og se hva vi kan gjøre
for deg og din bedrift
i fremtiden.
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