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L E D E R

e siste 50 årene har avvirkningen vært ca. 10
millioner kubikkmeter (m3) pr. år. Av dette
leveres ca. 8 mill. m3 til industrien. Men med

den tilvekst som er i norske skoger er det rom for å
øke uttaket til minst 15 mill. m3, noe som også er en
av målsetningene i Skog22. 

Markedsmessig er det rom for denne økningen, det
vil være en viktig og riktig økning i forhold til det
grønne skiftet. Godt arbeid mot EU i fastsettelse av
fremtidig avvirkning har dessuten gjort det mulig.
Videre arbeid med rammevilkår for skogbruket for
å tilrettelegge for dette er et viktig arbeid. Så er det
også noen rammevilkår som man ikke rår med, som
eksempel kan nevnes tørken i sommer, som satte en
stopper for hogst på flere områder.

Det arbeides med nye bruksområder for skog og
avvirkningsbehovet for å dekke eksisterende bruks-
områder øker. Dette vil kunne øke behovet for
skogen vår ytterligere.

Samfunnet følger med oss. Presset på grunneier-
retten og kravet til skogsdrift kommer ikke til å bli
mindre i fremtiden. Dette vil blant annet gjelde ytter-
ligere krav om vern, og økt oppmerksomhet fra de
som benytter skogen som rekreasjonsområde. Som
skogeiere er det viktig at vi er bevisst på forvaltningen
av skogen, der målet må være at eiendommen skal

overlates i en bedre stand enn da man selv overtok
den. Det kan være fristende å hugge skogen, ta inn-
tekten og tenke at man ikke vil ha noen egennytte av
å plante skog siden den ikke vil rekke å bli hogstmoden.

En annen plikt som skogeier har gjennom skogbruks-
loven er å ta vare på det biologiske mangfoldet. Doku -
mentasjon av at dette hensyntas gjøres gjennom
miljøsertifisering. Så godt som hele det norske skog-
bruket har vært miljøsertifisert siden år 2000. 

Sertifiseringer og hvilke krav som skal legges inn i
sertifiseringsordninger er under stadig diskusjon.
Dette kan blant annet være krav til ytterligere vern, gjen -
setting av flere typer trær, skjerpede krav til kantsoner
og strengere krav hva gjelder varsling av hogst. Noe
som i sin tur vil bety at det blir mer krevende å drive
skogen.

Dersom vi ikke forvalter skogen på en god måte, vil
det medføre at vår troverdighet svekkes både hos de
som fastsetter våre rammevilkår og samfunnet for
øvrig. Dette kan være kritisk for bruken av skogen i
fremtiden.

KArI METTE BuSKlEIN

styremedlem Norges Skogeierforbund

d

Kari Mette Busklein
styremedlem
Norges Skogeierforbund

God forvaltning
av skogen er viktig for 
skogbrukets framtid
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at Skog Sa har kjøpt alle ak-
sjene i agder Linjerydding aS.
Overtagelsen skjedde  med
virkning fra 31. august 2018.

Agder Linjerydding vil fortsatt
operere som et selvstendig sel-
skap, der dagens eiere er med for
fullt fremover. Daglig leder
Sigmund Lindtveit, vil fortsette i
sin stilling.

– AT Skog har sammen med
samarbeidspartnere utarbeidet
en strategi der blant annet en
konsolidering av linje- og
trasérydding nasjonalt vil inngå.
Agder Linjerydding er et svært
viktig selskap i denne kon-
solideringen og et selskap vi skal
bygge videre på, sier adm. dir. i
AT Skog, Anders R. Øynes.

Illustrasjonsfoto. Foto: Agder
Linjerydding.

Kjøper Agder Linjerydding
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skogfond.no
Du kan bruke skogfond til å dekke kursavgift for kurs

du trenger til drift av skogen. Du kan også dekke kurskostnader for ektefelle, barn eller

sesongarbeidere.   Det er en forutsetning at kostnaden står i rimelig forhold til skogsarbeidet

hver av disse utfører. Medgått tid til kurset kan ikke dekkes. Les mer på skogfond.no

Visste du at ...?

Ny styreleder i Skognæringa Kyst 
Ole Hartvig Bakke, som i dag er spesialrådgiver i Allskog SA, ble
valgt til ny styreleder på årsmøtet i Skognæringa Kyst i juni i år.
Han avløser Jan Ivar Rødland fra Vestskog, som hadde frasagt
seg gjenvalg.

Skognæringa Kyst er en organisasjon hvis mål er å bedre
rammevilkår og legge grunnlag for
høyere verdiskaping basert på skog-
ressursene i kystfylkene.

– De viktigste oppgavene framover
blir å verne om skogbrukets produk-
sjonsarealer i kystfylkene, samt å for-
bedre logistikken og redusere trans-
portkostnadene for tømmer, sier Bakke.

Ole Hartvig Bakke fra Allskog
overtar som styreleder i

Skognæringa Kyst. Foto: Allskog.

Verdenskonferanse for
treingeniører til Oslo

Norge vant konkurransen om å arrangere
verdens mest prestisjefylte konferanse for
ingeniørvitenskap i tre i 2022. Seks land
deltok og konkurransen var sylskarp. 

– Vi vant fordi Norge hadde en god
søknad, vi har vært aktive i forsknings-
fronten og vi har mer erfaring med moder-
ne trebruk enn dem vi knivet med. Vi har
høy kompetanse, og vi har vist at vi kan
bygge med tre, forteller initiativtaker 
Kristine Nore, forskning- og utviklingssjef
ved Splitkon.

Kristine Nore i Splitkon var pådriver for å få
WCTE til Oslo i 2022. Foto: NYG Reklame.
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Moelven Industrier bygger en ny
pelletsfabrikk og et nytt bioenergi-
anlegg på Sokna utenfor Hønefoss. 
Når fabrikken står ferdig tidlig i 2020 vil
den sørge for at pelletsproduksjonen i
Norge blir fordoblet. 

Investeringen har en totalramme på
270 millioner kroner, og Moelven for-
venter at fabrikken vil gi 8-10 nye
arbeidsplasser.

Det unike med fabrikken er at det er
den første pelletsfabrikken i Norge som

er energimessig fullintegrert i et sagbruk. 
En stor del av den totale inves-

teringen er et helt nytt bioenergianlegg
som både forsyner sagbruket og pellets-
fabrikken med energi. Enova støtter sats-
ningen på bioenergi med 66 millioner
kroner.

– Vi synes det er spennende å bane
vei med innovative og energismarte
produksjonsmetoder for bioenergi i
Norge, sier konsernsjef Morten  
Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

– Det er etablert et eget kartleggingsprogram for skrantesyke som
skal bidra til økt kunnskap om sykdommen i Norge, skriver Norsk in-
stitutt for naturforskning (NINA) på sin hjemmeside.

Jegere skal stå for en vesentlig del av prøvetakingen av elg, hjort
og villrein fra dyr som felles under jakt, samt av hjortevilt som leveres
til slakteri og viltbehandlingsanlegg. Prøvetakingen skal bidra til å
øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge.

Det er kommunene som har ansvaret for å bestille prøvetakings-
utstyr fra Veterinærinstituttet, og fordele til elg- og hjortejegere i de
utvalgte områdene.

Kartleggingsprogrammet er et samarbeid mellom
Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NINA.

Prøver fra elg og annet hjortevilt som felles i høstens jakt, skal sendes
inn til Mattilsynet og kartlegges for skrantesyke. Foto: Anders Hals.

Skrantesyke kartlegges

Moelven satser på pellets

Lars Storslett, direktør Moelven Virke; Morten Kristiansen, konsernsjef Mo-
elven Industrier; Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet;
Roar Hugnes, seniorrådgiver Enova og Atle Nilsen, direktør Moelven Sokna-
bruket har alle stor tro på satsingen på pelletsproduksjon. Foto: Moelven.
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Til tross for dette er PEFC-merket en godt bevart
hemmelighet for mange, særlig videre utover i verdi-
kjeden og hos forbrukeren. For å gi sertifiserings -
ordningen den oppmerksomheten den fortjener, har
hele skognæringen stilt seg bak en økt satsing på
markedsføring og posisjonering av PEFC.

PEFC Norge har ansatt en markedssjef i et 3-årig
markedsprosjekt, med oppstart 1. oktober. Målet er
å få flere produsenter til å bli sertifisert, og til å bruke
PEFC-logoen på produktene sine. Dette gjelder både
i etablerte markeder og i nye, innovative markeder.
Gjennom kommunikasjon og markedsføring skal vi
øke kjennskapen og engasjementet til merket i hele
verdikjeden og mot forbruker. Dette er viktig for å
sikre at PEFC er anerkjent som bevis på at skogen
drives bærekraftig og derigjennom sikre markeds-
adgangen til PEFC-sertifiserte produkter. 

Og hva kan du som skogeier gjøre? Jo, du kan fortelle
andre at norsk skogbruk er miljøsertifisert og at det
stilles en rekke krav til hvordan man skal hogge og
stelle i skogen. I tillegg kan du som bevisst forbruker
etterspørre PEFC-sertifiserte produkter. 

Så støtt opp og framsnakk vårt bærekraftige, PEFC-
sertifiserte skogbruk!

ThOMAS huSuM

leder av sekretariatet for PEFC Norge

olk flest stiller stadig større krav til at det de
kjøper er laget på en bærekraftig måte. Dette
gjelder også i aller høyeste grad produkter fra

norsk skogbruk. 

Skogen er en fornybar ressurs, den binder CO2, og
den kan brukes til å erstatte produkter som i dag lages
av olje. For eksempel biodrivstoff, plast og klær. Tre
kan også erstatte materialer som gir store klimagass-
utslipp når de produseres, som for eksempel stål og
betong. 

Det er ikke bare selve råstoffet som gjør tre til et
miljøvennlig materiale. I Norge stilles det også stren -
ge krav til hvordan man steller og hogger skogen, og
praktisk talt alt tømmer her til lands er miljø serti fisert
gjennom Norsk PEFC Skogstandard. Hogstmaskin-
førerne setter for eksempel alltid igjen noen trær som
skal få lov til å vokse helt til de dør naturlig (livsløps-
trær). Enkelte arter trives nemlig spesielt godt i gamle
og døde trær. Det hogges heller ikke inn mot myr
eller vassdrag av hensyn til dyr og miljø (kantsoner).

I tillegg har de fleste sagbruk og treforedlingsbedrifter
sporbarhetssertifikat, slik at de kan doku mentere at
produktene er laget av råstoff fra skog som er drevet
på en bærekraftig måte, og at de dermed selge serti -
fiserte produkter. Med særdeles godt tilfang av PEFC-
sertifisert råstoff har norsk skogindustri en veldig god
posisjon mot kunder og markeder som krever
sertifiserte produkter. 

Thomas Husum
leder av sekretariatet for 
PEFC Norge

Gjennom kom-

munikasjon og

markedsføring

skal vi øke kjenn-

skapen og enga -

sjementet til

merket i hele

verdikjeden og

mot forbruker.

f

PEFC - et anerkjent 
bevis på et bærekraftig skogbruk



blant annet Mjøsområdet er det kalkrik jord fra den
geologiske perioden kambrosilur (500 til 400 millioner
år gammel havbunn med fossiler av sjødyr med kalk-

skall). På slik grunn ødelegger soppsykdommen granrot-
kjuke enormt mye grantømmer på grunn av omfattende
råte.

HVORFOR IKKE tenke vekstskifte og få opp bjørk? Mulig -
hetene kan være mange fremover. 

Du husker kanskje satsningen på bjørk som foregikk
på 1990-tallet? Full fiasko fordi ingen klarte å finne kjøpere,
og hvis det skulle dukke opp en og annen, så hadde ingen
noe å selge. Høna og egget. 

Men, selve ideen om å bytte ut noe av granarealet med
bjørk forsvant ikke. Ifølge skogtekniker, solbærdyrker og
landsskogtakstmann Helge Hvoslef på gården Alhaug i
Ringsaker. I Mjøsområdet står det 220.000 kubikkmeter
lauvskog, hovedsakelig bjørk, på rot og vokser. Jo raskere
den gror, jo tyngre, stivere og sterkere blir den. 

På mange måter er nemlig bjørk det stikk motsatte av
gran.

HVOSLEF VISER FREM et utrolig flott bjørkebestand på
rundt 30 dekar hos Morten Sendstad på Nes i Ringsaker.
Historien er enkel, men likevel vanskelig fordi den bryter
med generelle oppfatninger om at gran er det eneste som
gjelder. 

I 1987 besto dette bestandet av eldre gran. En høst-
storm felte så mye at grunneieren valgte å hogge alt for å
begynne på nytt. Størstedelen av tømmeret var allerede
ødelagt av soppsykdommen granrotkjuke. Et typisk
skogbilde i Mjøsområdet. Hogstflaten ble gjenplantet med

Dyrk bjørk på gode boniteter der det er

kalkrik jord. Skjøtter du bestandet riktig og

dokumenterer arbeidet, så mener Helge

Hvoslef at økonomien kan bli tre ganger så

god som ved salg av gran med råteskader. 

tekst og foto:Roar Ree Kirkevold

I

Bjørka kan gi tre
ganger inntekten
av gran
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I tillegg til produksjon av kvalitetsvirke, er bjørkeskogen vakker å se på.
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– Vi må finne den internasjonale bjørkeflyten og
markedene, sier han og henviser til Norsk institutt for bio-
økonomi (NIBIO) som er i startgropen med å forske på
dette. Han trekker fram IKEA-konsernet som bruker mer
enn en million kubikkmeter bjørk hvert år. 

– Hvor mye bjørketømmeret går hvor, spør han. Med
stabil og sporbar leveranse, burde markedsproblemene fra
1990-tallet være en saga blott. 

Helge Hvoslef ønsker seg en finérfabrikk i Mjøs-
området og ramser opp mange bruksområder som ville
tatt imot store kvanta. – Vi må ikke vente med å bygge opp
skogindustrien i Norge. Vi må starte nå, foredle eget
råmateriale!

– INNOVASJON NORGE er interessert, påstår han. – Jovisst
gjenstår det mye forskning og tilretteleggelse, men tidene
nå er annerledes.  

– Bjørk er utmerket skurtømmer. Høy tetthet og en
strekk- og bøyestyrke som ligger 40 prosent over gran og
furu.  Jo fortere bjørka vokser, jo hardere og sterkere blir
den, forteller han. 

Altså helt motsatt av gran som blir løs og lett på høy-
produktiv skogsmark. 

– Derfor må vi bruke de virkelig gode bonitetene til
bjørk, påstår Hvoslef. 

Rotstokken inneholder ofte flammevirke, som kan
selges til møbelindustrien, og den blir utmerket finér. Nes-
te stokk kan også brukes til finer og sagtømmer. 

Bjørk kan limes (konstruksjon), impregneres (mange
bruksområder), brannhemmes (massivtre) og massevirket
har mulighet for å utvinne viskose (tremasse til alt fra kjent
industri til fibre for tekstilbransjen). 

gran, men samtidig etablerte det seg mye bjørk med gode
gener gjennom naturlig forynging. Bjørka kom så fint at
skogeier Sendstad valgte å satse videre på bjørkeforyng-
elsen og resultatet virker formidabelt. Finerbjørk så langt
øyet kan se!

– BJØRKA ER GEN-FIN HER, forteller Hvoslef. – Som du
vet har vi to typer bjørk. Dunbjørk (Betula pubescens) med
hvit stamme helt ned og fløyelsmyke «pubertetetshår»
på de tynne grenene. 

Pluss hengebjørk/lavlandsbjørk (Betula pendula) med
korkknudrete bark nederst på stammen, hengende gren -
deler og vorteaktig der dunbjørka stiller med fløyel.

HVOSLEF HAR STUDERT MJØSBJØRKA i en årrekke og
sier at det finnes gjennomgående god kvalitet som frør seg
naturlig. Han oppfordrer innstendig skogbrukerne her om
å tenke bjørk når de skal forynge.

Granrotkjuka øker i omfang, og ødelegger mange
skogeieres økonomi. Bjørk vokser raskere (40 – 50 år mot
granas over 50 år), og den skades ikke av rotkjuke. 

– Hvis du steller bjørka, så har du mange flere mulig -
heter, sier han. – Jeg påstår at om du gjør litt innsats med
bjørka di, kan du øke fortjenesten tre ganger på rotstokken
i forhold til gran med kjukeskader.

HVIS MAN NÅ får til både en stabil levering av bjørk som
skogeieren kan dokumentere har blitt godt skjøttet, mener
Hvoslef at markedet faktisk finnes. Både Sverige og Finland
er betydelige leverandører av bjørk med forskjellig kvalitet.
Hvoslef forteller at finnene alene kjører gjennom fem
millioner kubikkmeter bjørk for prosessering i året. l‘

Har du hatt

bjørk én gang,

går du aldri til-

bake til gran

igjen. 

Helge Hvorslef 

S K O G F A G

Helge Hvorslef mener at bjørk i Norge har et stort potensial. Vel og merke hvis du kan dokumentere at du har stelt trærne.
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BJØRK KAN BRUKES til energi, men Helge Hvoslef vil
heller snakke om nye bruksområder.

– Bjørk er smaksnøytralt. I eldre tider brukte alle bjørke -
never til oppbevaring av oster og annen mat.

– Heller ikke finéren har noen smak. Kan vi bruke tynn
bjørkefinér til emballasje for mat?

Hele verden står overfor et enormt gap etter at millioner
av tonn plastemballasje må fases ut, minner han om.

HVOSLEF SKRYTER AV Mjøsen Skog som ved sitt Allma-
system har full oversikt over samtlige bjørkebestand i Mjøs-
området. 

Det har gitt god oversikt over hvilke bjørkeressurser
som er på gang rundt Mjøsa. Ringsaker kommune åpnet
for et forprosjekt med bjørk i 2017 for å skaffe oversikt
over bjørkeressursene i alle kommunene rundt Mjøsa.

«Dette området henger sammen», poengterte nærings-
sjefen i Ringsaker, da de tok dette engasjementet på felles-
skapets vegne. – Raust, kommenterer Hvoslef. 

Skogbruksrådgiver Finn Sønsteby i Ringsaker kom-
mune har vært en nøkkelperson i dette arbeidet. Han er
faglig dyktig og med en enorm lokalkunnskap, hevder
Hvoslef.

– Vi har hatt fire skogkvelder i vår for å vise fram hvilket
stell denne bjørkeskogen trenger, og samlet mange
skogeiere Mjøsa rundt. Flere spurte når de kunne begynne
skjøtselen fram mot kvalitetsskog. Tilstrekkelig kvalitet og
volum vil hjelpe skogindustrien til å satse. 

SKOGEIER, SKOGENTREPRENØR, sagbruker og styremed -
lem i Mjøsen Skog, Ole Randin Klokkerengen fra Eidsvoll
var på en av skogkveldene. Han har absolutt sansen for
bjørkeproduksjon, og forteller at man også kan kjøpe
bjørkeplanter hvis man ikke vil ha naturlig foryngelse. 

– Vi valgte å plante finsk bjørk som et forsøk, og det
ser veldig fint ut. Problemet sist var at ingen ville plante
uten å være sikre på markedet, mens markedet ikke ville
kjøpe uten garanterte leveringer. Det kunne jo ikke gå,
smiler Klokkerengen i skjegget. 

– HVIS ALLE SKOGEIERE leverer litt, så har vi tilgangen.
Bare her i Eidsvoll er det 450 skogeiendommer over 25
dekar. Hvis halvparten av disse planter to dekar hver som
de steller og dokumenterer, så har vi 450 dekar flott bjørke-
skog, poengterer Klokkerengen. 
– Plant bjørka nær gårdstunet, for det blir veldig fint å se
på etter hvert, råder han. – Hvorfor skal vi kjøpe bjørke -
panel og -parkett i Finland, når vi kan dyrke det i Norge,
spør han. 

Selv har Klokkerengen flere bestand med bjørk. 
– Risikoen er liten, sier han, men i vinter måtte de opp

i bestandene på 3-400 meter og riste av blytung snø. Snø-
brekk har vært et problem. 

– Prøv litt, oppfordrer Klokkerengen. – Vi trenger å få
testet dette markedet på en ny og annerledes måte.

Plant bjørka nær gårdstunet, for det blir veldig

fint å se på etter hvert. Ole Randin Klokkerengen

Slik dyrker du

kvalitetsbjørk
Stell av bjørk er enkelt. Tenk lys og luft.  Men det må gjøres etter en plan
og oppkvistingen må dokumenteres hos skogbrukssjef i ettertid for at
kjøperen skal vite om det er finérkvalitet innover i rotstokken.

– Du kan plante bjørk, men naturlig frøforyngelse kan gå meget bra
rundt Mjøsa, hevder bjørkeentusiast Helge Hvoslef i Ringsaker.

Én eneste frøbjørk gir frø nok til sju prestegjeld, het det i gamledager.

– Bruk hengebjørk med god stamme som frøtrær, råder han. Og pass
på stubbeskuddene for de kan gi dårligere roting og ende i mer ustabile
trær. 

– Legg til rette for gode frø og flekk opp mineraljorda, så får du en
bjørkeåker. 

Følg 1 – 2 –  3 – 4 -regelen:
Du kan godt rydde litt temmelig fort, men la det stå igjen 1000 trær per

dekar, altså en meter mellom hvert tre.

Når trærne er mellom to og fire meter høye, går du inn med ryddesaga.
Nå skal det bli to meter mellom hvert tre (250 trær per dekar). Du velger
selvsagt å la de jevneste (nødvendigvis ikke de største) trærne stå igjen.
Rette stammer og symmetrisk krone er nødvendig. 

Så skal du kviste. Når trærne er 5 – 6 meter høye, kan du kviste opp til
2,5 – 3 meter. Bruk vanlig snekkersag og gjør inngrepet senvinters. 

Finnene kvister også midt på sommeren når sevjetrykket presser alle
soppsporer og andre inntrengere ut fra treet. I områder med milde vintre
er dette å foretrekke. 

Når trærne er 10 – 12 meter høye, kvister du på nytt opp til halv tre-
høyde ( 5 til 6 meter). I følge Hvoslef er det et prinsipp om at 50 prosent av
bjørkestammen skal ha grønn kvist og krone. Da har bjørka nok bladverk til
å bygge seg selv videre.

– Bruk teleskopsaks eller sag og gå gjerne på skaren, så når du enda
høyere, råder han. 

Nå tynner du til 120 – 130 trær per dekar. Da skal det være tre meter
mellom hvert tre. 

Allerede når trærne når vel 15 meter, tynner du for siste gang. 60 – 70
trær skal stå igjen per dekar, som gir fire meter mellom trærne.

– Etter det lar du det stå til helt frem til sluttavvirkningen, sier han. 

– Sørg for å få dokumentert alt du har gjort i bestandet.

Vi burde skaffe oss en standard vurdering og en like standardisert
sertifisering av slike bjørkebestand. 

Et bjørkebestand er vakkert og det kommer så mye lys ned på bakken
at her vil det yre av liv både på føtter og røtter. 

– Har du hatt bjørk én gang, går du aldri tilbake til gran igjen. Det tør
jeg påstå, avslutter Helge Hvoslef. 

Slik snakker en ekte entusiast. qS

Hvis alle prioriterte bjørk på noen dekar,
ville vi få mye spennende råstoff, mener
Ole Randin Klokkerengen på Eidsvoll. 
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ed hjelp av avansert bioraffineringsteknikk blir rå-
stoff som grantrær omgjort til sukker som brukes i
produksjonen av gjær. Gjæren tilsettes dyrefôr som

en høyverdig proteinkilde. 
Målet er at gjæren skal bidra til å redusere behovet for

andre, mindre bærekraftige proteinkilder, som for eks -
empel soyamel fra Brasil. 

–  Vi startet med å teste ut hvordan gjær fungerte i fôret
til mink og laks. Da vi så at dette fungerte bra, tok vi ideen
videre og søkte om støtte til Foods of Norway. Vi ønsket

et tverrsektorielt prosjekt der vi benyttet skogen til å styrke
blå sektor, og marine bioressurser som tare til å styrke grønn
sektor, sier senterleder Margareth Øverland.

FOODS OF NORWAY ER ET SENTER for forskningsdrevet
innovasjon (SFI). Forsøkene som er utført ved senteret så
langt har vært så vellykket at de stadig får flere samarbeids-
partnere. 

Under Arendalsuka i august kunne Øverland avsløre at
Foods of Norway har inngått en samarbeidsavtale med be-
driften Denofa. Denofa er en av de største importørene og
foredlerne av soyabønner i Norge og Norden. Årlig mottar
fabrikken deres i Fredrikstad rundt 400.000 tonn im-
porterte soyabønner fra Brasil og Nord-Amerika. 

– Vi er svært begeistret for å ha fått Denofa med på laget,
spesielt med tanke på deres ekspertise innen foredling. At
de ønsker å jobbe sammen med oss for å finne nye, mer
bære kraftige måter å produsere fôr på, er et viktig steg videre,
sier Øverland.

V

F O R S K N I N G

Fôr til husdyr og oppdrettsfisk kan bli den nye bærebjelken til

skognæringen. Skog og tare er utgangspunktet for Foods of

Norway sitt arbeid med å utvikle et norsk høykvalitetsfôr til

husdyr og laks. tekst: Gina Aakre 

Gris spiser flis
Grisene som har fått fôr basert på gran spiser godt og trives. Foto: Hanne Røn Arntsen.



DENOFA HAR SIDEN 1912 produsert proteinrike råvarer til
fôr- og matindustrien, og har som mål å gradvis fase ut soya
i produktene sine. I første omgang ønsker de å utvikle bære-
kraftige proteinråvarer fra soyabønner, mens de på sikt vil
gå over til norske råvarer som skog eller tare. 

–  Vi ønsker å ta del i utviklingen av en ny, norsk protein-
industri. Norge er godt rustet til å utvikle proteinrikt fôr
til husdyr og fisk på et kommersielt nivå, basert på norske
råvarer fra land og sjø, sier administrerende direktør i
Denofa, Bjørn Rask Thomsen i en pressemelding. 

På lik linje med øvrige partnere i Foods of Norway, skal
Denofa bidra økonomisk og delta i utviklingsplanene og
forskningen til senteret. Å få robuste, industrielle sam-
arbeidspartnere med på laget er avgjørende for en kom-
mersialisering av innovasjonen i forskningssenteret. 

FOODS OF NORWAY skal pågå i åtte år, frem til 2023, og
har en budsjettramme på over 200 millioner kroner. Målet
er å satse på langsiktig forskning gjennom samarbeid mel-
lom industrien og akademia. Per i dag har senteret hele 19
industri- og innovasjonspartnere, og forskere fra tre ulike
fakultet ved NMBU.

Siden oppstarten av Foods of Norway i 2015 har fors-
kerne gjort seg mange nyttige erfaringer. 

Å omdanne en granstokk til fôr er en lang og komplisert
prosess. Stokken må først kuttes til flis. Deretter brukes
varme og kjemiske tilsetninger for å hente ut lignin, cellu -
lose og hemicellulose.

Ved hjelp av enzymer blir så cellulosen brutt ned til
sukker. Sukkeret tilsettes mikroorganismer i form av gjær,
som omdanner sukkerforbindelsene til protein. Gjæren
blir deretter høstet og tørket. Til slutt blandes denne bære-
kraftige proteinkilden med blant annet korn og mineraler
før det hele blir pelletert og kan gis som kraftfôr til husdyr
og laks.

– Med en tilnærmet lik prosess omdanner vi tare til
gjærmel, forteller Øverland. 

FÔRET ER TESTET UT MED HELL både på griser og fisk. 
– Grisene spiser godt av foret, vokser fint og har god

helse. Alt tyder dermed på at gjær er en høyverdig protein -
kilde som dekker behovet til grisen. Prøver fra mage- og
tarmkanal viser også at fôret har god helseeffekt. Fisk som
har fått fôr med gjær har bedre tarmhelse og er sunnere
enn fisk som har fått tradisjonelt fôr, sier Øverland.

–  Gjæren har høy næringsverdi, gunstig aminosyresam -
men setning og god smak, sier Øverland. 

For Foods of Norway er det også viktig å kunne doku -
men tere tilleggseffekter av fôret, utover å være en god
proteinkilde. God dyrehelse og bærekraft er eksempler på
slike tilleggseffekter.

6/18 15

F O R S K N I N G

Å omdanne en gran-

stokk til fôr er en lang og

komplisert prosess.

Line Degn Hansen, avdelingsingeniør ved Foods of Norway,
ved spray tørkeren inne på NMBU sitt bioraffineri. Her blir
den flytende gjærmassen tørket til et gjærmel som deretter
blir pelletert. Foto: Hanne Røn Arntsen. 

l‘
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DET NYE GJÆRFÔRET har et stort og økende markeds-
potensial, ifølge professoren. Hun viser blant annet til en
raskt økende befolkningsvekst, økende etterspørsel etter
kjøtt og klimaendringer som gjør dagens matproduksjon
mer sårbar. Dette er noe av det som gjør prosjektet så in-
teressant globalt.

– Store deler av dyrkbar jord går i dag med til å dyrke
soya og mais som benyttes til å fôre dyr og fisk, men som i
stedet kunne mettet mennesker. På sikt er ikke dette bære-
kraftig. I et globalt perspektiv må vi i fremtiden benytte
dyrkbar jord til å produsere menneskemat, sier Øverland.

EN OPPSKALERING AV PRODUKSJONEN er på trappene
nå i september.  Ved partneren Borregaard sitt bioraf -
finerings anlegg i Sarpsborg, kan de fermentere ti ganger
så mye som ved NMBUs raffineri på Ås. 

– Her på Ås jobber vi med volum på 30 liter, mens anleg -
gene på Borregaard rommer 300 liter, forteller Øverland.

Å hente råvarene fra bioressursene i skogen har hele
tiden vært et naturlig utgangspunkt. Norge har store skog-
arealer og biomassen i stående skog øker år for år. Dersom
skogen skal bli en hovedkilde til dyrefôr i fremtiden vil
det være behov for store volum. 

F O R S K N I N G

Gjæren som er laget av biomasse blandes inn i dyrefôret som en bærekraftig proteinkilde. Grisene ser ut til å like fôret. Foto: Hanne Røn Arntsen. 
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– Vi snakker kanskje om 20 prosent av bærekraftig
hogst, sier Øverland. 

Hun peker på at prisen på tømmer også vil være med å
avgjøre lønnsomhet og påvirke kostnadskalkyler for pro-
sjektet, som det nå jobbes med. 

I TILLEGG TIL Å VÆRE RIKT PÅ SKOG, har Norge en lang-
strakt kyst med store muligheter for å dyrke tare.

–  Vi har forsket en del på bruk av tare og samarbeider
med Seaweed Energy Solutions, som dyrker tare på Frøya
utenfor Trondheim. Kanskje er det mest hensiktsmessig

å kombinere trær og tare i produksjonen av et nytt norsk
fôr. Trærne kan bidra med sukker og taren med både suk -
ker og viktige næringsstoffer. Disse to bioressursene kan
der med utfylle hverandre og sammen skape et høyverdig
fôr. 

Senterleder Øverland håper å unngå at kunnskapen
som utvikles i Foods of Norway selges til utlandet. Det
har hun opplevd i tidligere prosjekter, der de utviklet ba-
keriemel produsert fra naturgass som proteinkilde i fiske -
fôr.

–  Den teknologien ble solgt til USA. Denne gangen
håper vi at norsk industri og norske myndigheter er villige
til å satse og ta forskningen vår på tre- og tarebasert gjærfôr
videre ut i markedet.FakTa:

foods of Norway er et senter for forsk-
ningsbasert innovasjon (SfI) ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBu).

Senteret skal bidra til en grønn økonomi,
matsikkerhet og økt selvforsyningsgrad
gjennom vekst og verdiskapning i norsk
akvakultur og husdyrproduksjon.

Senteret varer i åtte år (2015-2023) og er
finansiert av Norges forskningsråd, indu -
stripartnere og NMBu.

Et viktig mål er å utvikle nye, innovative
bioraffineringsteknikker, hvor naturlige
bioressurser som gress, skog, makroalger
og biprodukter fra fisk, jord- og husdyr-
bruk kan bli høykvalitets fôringredienser
til fisk og husdyr. 

Senteret jobber også med å øke fôr-
effektiviteten ved hjelp av innovativ pro-
sesseringsteknologi og med utvikling av
nye avlskriterier som er tilpasset de nye
fôringrediensene. 

Margareth Øverland er senterleder på Foods of Norway. Hun har reist verden
rundt for å fortelle om forskningen de har gjort på dyrefôr. Foto: Gina Aakre 

qS

Dersom skogen skal bli en hovedkilde til dyrefôr 

i fremtiden vil det være behov for store volum. 
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følge importør av tre merker, blant annet amerikanske
Arctic Cat, Erling Sande AS, selges det nå flere ATVer
enn motorsykler i Norge. I fjor ble det levert omtrent

6 300 terrenggående kjøretøy (ATV, UTV og XTV, se
faktablokk) mot rundt 3 800 motorsykler. 

– Svært mange ungdommer tar heller traktorsertifikat
enn mopedlappen når de fyller seksten, forteller salgs- og
produktsjef  Thommas Fylling hos Erling Sande AS. 

For hvis terrengkjøretøyet plomberes på maks 40
kilometer i timen, kan det registreres som traktor. Da kan
odelsjenta kjøre tusen kubikk med loven på sin side.

RENT JÅLERI? – Tja, smiler Fylling.  Slike kraftige kjøretøy
innbyr til både status og kjøremoro, men de fleste bruker
dem til nyttige formål, som å dra ut elg etter jakt, snø-
brøyting og ikke minst alle mulige oppgaver på gården
eller i skogen. 

Ren turkjøring i skog er ikke tillatt i Norge. Du har lov
til å hente ut dyr og hente tømmer eller ved, men ikke kjøre
tur.

Garantiordningene og den tekniske kvaliteten er stort
sett like god uansett seriøst merke. Det som skiller er
design og derav status. Akkurat som med bil eller kles-
merker. En Skoda tar deg like sikkert frem som en BMW,
og genseren fra Dressman er like varm som … Ja, du for-
står. 

Salget av ATV og andre terrenggående

kjøretøyer eksploderer.  Nordmenn har

penger og liker fart og spenning. Men

for mange skogeiere betyr disse kjøre -

tøyene også nye muligheter. 

tekst:Roar Ree Kirkevold

Vi ser at flere og flere velger UTV for der sitter de ved            

På alle 4 i
skogen

I

H
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u
n



6/18 19

D R I F T S T E K N I K K

SVÆRT MANGE SKOGEIERE driver med jakt og vedhogst.
I begge tilfeller er et terrenggående kjøretøy et behagelig
kjennskap. 

Skyter du en elgkalv, får den plass på UTV-ens lasteplan.
Oksen og kua går på hengeren. Vinsj foran (og ofte bak)
pluss hengerfeste som på bilen, gjør at du lett frakter dyret
ut til bilvei eller hjem om du vil . Med «all-season belter,
kan du kjøre på veien, og hvis du vil ta dem på eller av, er
det like mye arbeid som et vanlig hjulskift på bilen. 

– Vi ser at mange gjerne vil hygge seg med vedhugst,
sier Thommas Fylling. – Særlig folk som har overdratt
skog og gård til neste generasjon behøver noe meningsfylt
å gjøre. Da kan en ATV gjøre vedjobben enklere og
morsom mere. 

– Det er utrolig hvor mange arbeidsoppgaver som blir
lettere med en ATV eller lignende, sier han. 

– FLERE OG FLERE velger UTV for der sitter de ved siden
av hverandre. Det letter kommunikasjonen. Dessuten
jumper du meget lett inn i UTV-en. 

Mange sliter litt med å få beinet over salen på en tradi -
sjonell ATV, hevder Fylling.

Han bruker selv flere typer terrenggående kjøretøy når
jaktlaget er på elgjakt. 

– Vi har ei mil skogsbilvei inn til setra. Før brukte vi
traktor inn, men de nyere kjøretøyene er noe helt annet.

                   siden av hverandre. Det letter kommunikasjonen.

l‘

UTV blir mer og mer populært. Her er det plass til to personer ved siden av hverandre og lasteplanet er alltid populært. Foto: Thommas Fylling, Erling Sande AS.

Det er nesten ikke grenser for hvor mye ekstrautstyr du 
kan få kjøpt. Vedhogst skal jo også være en behagelig
syssel. Foto: Thommas Fylling, Erling Sande AS.
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Vi får med oss alt vi behøver til en ukes opphold, sier han.

SNØBRØYTING er et annet område der ATV en kan gjøre
nytte. Du kan kjøpe en frontmontert fres på opptil 30
hester som kaster snøen 30 – 40 meter av gårde. 

Fresen har egen motor som bruker all kraften på snøen
og som styres via en joystick fra førerplassen. Mange
brøyter med ATV der den store redskapen ikke kommer
til.

– Hvem liker å klippe plenen, smiler Fylling. Du kan
montere på ulike klippeaggregater på disse kjøretøyene etter
behov. Vi ser at mange produsenter av juletrær bruker dem
mellom juletrerankene hvor traktorene ikke kommer til. 

Og hvis du lurte: Det finnes også kantklippere som slår
under autovern og helt inntil frukttrær uten å skade dem.

UTE I VERDEN er terrenggående kjøretøy mye større enn
i Norge. Det kan både komme av at vi har en meget streng
regulering av all motorisert ferdsel i utmark, og at vi kan -
skje ikke er så fancy som mange andre. 

– Skogeierne kjøper nok disse produktene fordi de vil
bruke dem i skogsarbeidet og på gården, sier Tommas 
Fylling. Vi liker i alle fall å argumentere slik, for det å klatre
opp liene, eller å slippe seg ned med tusen kubikk under
deg eller mellom beina, er virkelig moro. Skogbrann-
folkene og redningsmannskapene bruke også terrengående
kjøretøy. Sånn, nå trenger du vel ikke flere argumenter? 

STORT TILBUD
Terrenggående kjøretøyer er mye mer enn ATV. Dessuten finnes et nærmest
uendelig tilbud av utstyr både til jakt, tømmer og brøyting. 

ATV
dette er det klassiske terrengkjøretøyet til en eller to personer bak hverandre
på en sal og med styre som en motorsykkel. fåes også med seks hjul (fire bak). 

uTV
Tenk deg en tøffere utgave av en golfbil hvor to passasjerer sitter ved siden av
hverandre. Stort sett alltid med et lite lasteplan. har hytteløsning og er sikrere
ved velt (alle terrengkjøretøyer er farlig redskap ved uvettig bruk).

XTV
Åtte hjul med eller uten belter (ATV og uTV har også belteløsninger).
Nærmest amfibiekjøretøy, med nettopp ekstrem fremkommelighet både på
myr og i svært bratt terreng. Tåler opptil 30 graders helling. 

ALL TERRAIN VEHICLE
Omtrent 60 prosent 
markedsandel.

UTILITY TERRAIN VEHICLE
Omtrent 30 prosent 
markedsandel. 
Stigende salg. 

EXTREME TERRAIN VEHICLE
10 prosent markeds-
andel,  men sterkt 
stigende. 

qS

Med høy bakkeklaring og bukplate kommer du deg frem dit du skal arbeide. Foto: Thommas Fylling, Erling Sande AS.
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i kjøpte vår første ATV allerede i 1994, for-
teller Hornemann. Siden har vi slitt ut fire
stykker her på gården. 

For Jan Fredrik Hornemann er en aktiv «pensjon-
ist» etter gårdsoverdragelse for fire år siden. 

– Jeg er fulltids gårdsgutt, og Henrik (sønnen)
spurte allerede ved overdragelsen om jeg fortsatt
ville ta ansvaret for våre 4000 dekar skog.

– For meg var svaret enkelt. Jeg administrerer
skogen og plan legger både hogst, pleie og planting,
smiler han. 

Kontroll er viktig i både skogbruk og jordbruk. Man
må følge med på grøden enten den skal høstes
samme høst eller i neste generasjon. 

Mye av ATV-kjøringen går med til nettopp å kon-
trollere hva som foregår. 

– En tur langs jordekanten eller noe så enkelt
som å sjekke om korntransporten går som den skal
inne på låven, forteller han. Flere ganger om dagen
kjører jeg de 300 meterne mellom kårboligen og
gårdstunet. Da sparer han mye tid ved å bruke ATV-
en eller «sykkelen» som han kaller den. 

I skogen bruker han ATV-en til å frakte inn de 6000
plantene som de planter årlig. 

– Vi er så glad i planteren vår. Han har erfaring
og gjør en flott jobb. Han bruker ATV-en daglig til og
fra plante feltene. Den tar seg mye lettere frem enn
en stor traktor. Langs gamle heste- og traktorveier
eller opp/ned temmelig bratte lier. 

– Det er et must med kjettinger på alle fire hju -
lene når vi trekker elg, sier Hornemann. Både på
frost og fjell, eller over små vindfall. Kjettingene får
tak og trekker deg frem uten at du behøver å bruke
tid på å vinsje. 

Elgjakten er også viktig. Både hjemme og i Nes i
Ådalen, der de også har skog, bruker de ofte ATV for

å dra ut elgene. Både Hornemanns og en sekshjul-
ing. 

– Sekshjulingen er temmelig lang, forteller han,
og med last, kan den bli stiv å styre, men den tar seg
utrolig godt frem, selv uten kjettinger.

– Vi bruker også jernhest. Den tar seg enda
bedre frem enn ATV-ene, men den går sakte. Du må
gå med hvis det ikke er flat myr, og det tærer på
kreftene. 

En kollega på jaktlaget har lagd en ekte boogi -
henger i aluminium til å frakte elgene på. 

– Det øker nytteeffekten til ATV-ene mye, for-
teller Jan Fredrik Hornemann.

Hver dag trener han den norske elghunden
Ruggen ved å ta ham med på ATV-tur. 

– Ruggen styrer farten, mens jeg sparer litt
krefter, smiler han. 

– Men, du må ikke glemme å trene. Selv er han
spinningsinstruktør og går ikke av veien for en søn-
dagstur på sykkel Tyrifjorden rundt (ti mil!). 

Dessuten er ATV ikke til å spøke med, det er lett
å velte med den, øv deg i sakte fart. Trolig begrenser
ditt eget hode hva du tørr, lenge før «sykkelen» gir
opp å komme frem. qS

atV registrert som traktor er et
praktisk nyttekjøretøy.
– Vi har brukt atV hver dag siden
1994, sier Jan Fredrik Hornemann
på Stein Gård ved Hønefoss. 

tekst og foto: Roar Ree Kirkevold

Det er et must med kjettinger på

alle fire hjulene når vi trekker elg.

BrukerATV
flere ganger 

daglig

–V

– Jeg bruker «sykkelen» flere ganger hver eneste dag, sier fulltids gårdsgutt, Jan Fredrik Hornemann.



på Østlandet, i første omgang ut 2018. 
– Ved å nærme seg det svenske reglementet for innmål-

ing av tømmer, vil norske skogeiere sitte igjen med mer
penger for tømmeret, rett og slett fordi sagtøm mer betales
bedre enn massevirke, sier Bakken.

DE HAR GJORT BEREGNINGER på at sagtømmerandelen
fra norske skogeiere kan økes med 10 prosent. En økt
sagtømmerandel vil også være positivt for industrien, da
det vil resultere i mer råstoff på kortere transportavstand. 

– Å forbedre fortjenesten i norsk skogbruk handler mye
om å kutte i utgifter til transport. Dette prosjektet vil bety
at kjøpere av norsk tømmer vil få tilgang til mer lokalt og
kortreist tømmer . Vi håper dette også kan være med på å
hindre volumlekkasjer. Her opererer vi tross alt i et marked
rett ved svenskegrensa, sier Bakken, som mener de nye reg-

I N D U S T R I

Slakker på kravene
til sagtømmer

Et prosjekt der det slakkes på kravene til hvilket tømmer som

kan klassifiseres som sagtømmer er på vei til å bli en suksess -

historie for andelslagene og Moelven. tekst og foto: Gina Aakre 
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åkon Bakken, markedssjef i Glommen Skog og
Stefan Mattson, virkessjef i Mjøsen Skog, har all
grunn til å smile. Sammen med Moelven og Norsk

Virkesmåling har andelslagene gjennomført et prosjekt i
2017 der de har sett på liberalisering av kvalitetskravene
som stilles til gran som skal klassifiseres som sagtømmer.
I 2018 er testreglementet prøvd ut i praksis, og Viken Skog
og AT Skog har også deltatt.

Resultatet etter et halvt års prøveperiode er så positiv
at Moelven nå vil utvide testen til å gjelde alle sine sagbruk

h

Stefan Mattson i Mjøsen
Skog og Håkon Bakken i

Glommen Skog har jobbet
sammen med Norsk Virkes-

måling og Moelven for å
sikre at en større andel av
norsk tømmer skal kunne

klassifiseres som
sagtømmer i fremtiden.
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lene er en viktig tilpasning i et Skandinavisk tømmer -
marked.  

– Nasjonalt sett er det helt riktig å endre dette. Det er
jo Norge som skal tjene pengene på norsk tømmer, legger
Mattson til. 

HAN PEKER VIDERE PÅ AT REGELENDRINGENE vil slå
ulikt ut for ulike typer bestander.

– Har du et bestand med noe innslag av lettere råte og
gankvist, kan dette bety en god økning i prisen for tøm -
meret. Har du en veldig høy kvalitet gjennomgående, vil
endringene få mindre å si, påpeker Mattson.

Mattson og Bakken frykter likevel ikke at en liberali -
sering av reglene vil gjøre at norske skogeiere slakker av på
skogpleie og skjøtsel.

– Uavhengig av enhver tids gjeldende sagtømmerregle -
ment vil en godt skjøttet skog gi forholdsvis mer sagtøm -
mer enn en dårlig skjøttet skog. Vi skal produsere rette, fin-
kvistede stammer med minimalt øvrige virkesfeil. Samtidig
vet vi ikke hvilke kvalitetskrav som gjelder for sagtømmer
langt inn i framtiden, så en skogskjøtsel som går på bekost-
ning av tømmerkvalitet kan være risikofylt og anbefales
ikke, sier Bakken.

ENDRINGENE SOM ER GJORT I REGLEMENTET er i grove
trekk at det skal tillates en liten råteflekk, så lenge den ikke
er i sentrum. 

– Tanken er at denne skal forsvinne i skuren. Det tillates

også større gankvister enn tidligere, og litt mer krok, for-
teller Audun Øvrum adm. direktør i Norsk Virkesmåling. 

Det betyr at både entreprenører og tømmermålere må
tenke på en litt annen måte enn når de praktiserer det gamle
reglementet. 

PÅ MÅLESTASJONEN PÅ MOELVEN VÅLER er det full ak-
tivitet. Morten Midtsundstad sitter på målestasjonen med
argusblikk på tømmerstokkene som ruller foran han. På
skjermene plotter han hurtig inn eventuelle feil i tømmeret
som han observerer. Han mener det nye reglementet er
greit å forholde seg til, men litt omstilling er det selvfølgelig.

– Spesielt det å akseptere en råteflekk, selv om den er
liten, kan virke litt uvant, mener han.

Tømmermålerne hos Moelven Våler er likevel ikke frem -
mede for å vurdere etter svenske krav, da en stor del av
tømmeret som måles her kommer fra svenske skoger. Med
det nye målereglementet vil de få to reglement som er mer
like hverandre. 

PÅ PLASS PÅ STASJONEN er også regionleder Peter
Bækkelund i Norsk Virkesmåling. Han følger opp med etter-
kontroll av de stokkene som tas ut til stikkprøve som såkalte
kontrollstokker. Disse måles opp manuelt for å sjekke at
tømmermålerne følger gjeldene reglement. 

– Jeg mener det nye reglementet vil bli en fordel både
for entreprenører og for oss. Tankegangen blir mer lik for
svensk og norsk måling, sier Bækkelund. 

I N D U S T R I

Uavhengig av

enhver tids

gjeldende

sagtømmer -

regle ment vil

en godt skjøt t -

et skog gi for-

holdsvis mer

sagtøm mer

enn en dårlig

skjøttet skog.
Håkon Bakken 

l‘

Audun Øvrum i Norsk Virkesmåling mener de nye kravene til sagtømmer som testes ut, vil være noe
enklere for tømmermålerne å etterfølge da de er mindre detaljerte enn i dagens standardreglement. 



For Moelven har også de nye reglene vist seg å fungere
godt. Ifølge Knut Berg, direktør ved Moelven Våler, skal
ikke regelendringene påvirke produktet som går ut til for-
brukerne.

– Vi endrer ikke kravene som vurderer kvaliteten på
produktene som leveres ut fra Moelven, understreker Berg. 

Inge Hanstad, virkesingeniør i Moelven, peker på at ut-
styret på sagbrukene også har gått igjennom en utvikling
de siste årene. Det gjør at brukene også er bedre rustet til
å håndtere tømmer av ulik kvalitet. 

– Grensene for hva som kan defineres som sagtømmer
flyttes også noe som et resultat av dette, sier han. 

SELV OM MOELVEN IKKE HAR TRUKKET en endelig kon-
klusjon med tanke på det nye målereglementet, skal de inn-
føres på samtlige sagbruk på Østlandet denne høsten. 

– Testperioden har vist at vi kan håndtere dette på en

god måte. Vi har i dag utstyr som ikke fantes historisk sett.
Ett eksempel er sagbrukets evne til å skjære tømmer med
krok, her har det skjedd mye nyutvikling de senere årene.
Generelt har vi fått bedre styringssystemer som gjør at vi
lettere får gode produkter også ut av tømmer som ligger i
ytterkanten kvalitetsmessig, sier Hanstad. 

PÅ MOELVEN VÅLER er det også mer på gang.  Det er duket
for åpning av en splitter ny målestasjon ved årsskiftet. Da
vil de som første sagbruk i Norge ta i bruk røntgenmåling
av tømmeret. Innovasjon Norge har støttet investeringen
med 4 millioner kroner. Det nye anlegget vil stå ferdig i
løpet av desember 2018, og vil erstatte dagens anlegg som
er 45 år gammelt. Total investering er 58 millioner kroner. 

– Med røntgensyn på stokken får vi informasjon om
kvistegenskaper, kvistavstand, hvordan kjerneveden er og
avstanden mellom årringene. Det gjør at vi kan sortere
tømmeret bedre, og slik benytte stokken til det den egner
seg best til, sier Berg. 

– Det nye anlegget vil være mer effektivt på flere måter,
legger Audun Øvrum fra Norsk Virkesmåling til.

– Tømmeret vil gå igjennom anlegget raskere. Selv om
mye fremdeles skal måles visuelt, så får vi blant annet en
ny avansert 3D-måleramme hvor vi har som mål å auto-
matisere krokdøm mingen. Det blir nok en helt ny hverdag,
sier Øvrum.

I N D U S T R I
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Vi endrer ikke kravene som

vurderer kvali teten på pro duk tene

som leveres ut fra Moelven.   Knut Berg

Knut Berg, direktør ved Moelven Våler AS, og Inge Hanstad, virkesingeniør i Moelven, understreker at det har skjedd en ut-
vikling i norske sagbruk. De er trygge på at de nye kvalitetskravene ikke skal svekke sluttproduktet. 

qS
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sfaltproduksjon er energikrevende, og det gir
relativt høye utslipp av CO2. Veidekke har for-
pliktet seg til at vi skal drive vår virksomhet i sams-

var med togradersmålet fra Parisavtalen. Derfor er vi all-
tid på utkikk etter tiltak som kan redusere vårt CO2-av-
trykk. Å bruke fornybare råvarer fra skogen i vår varme-
produksjon på asfaltanleggene er derfor en viktig
klimasatsing for selskapet, forteller Eivind Olav
Andersen. Han er teknisk direktør i Veidekke Industri,
en divisjon i Veidekke hvor selskapets 32 asfaltverk inn-
går. 

Magasinet Skog møter Andersen og Odd Egil Reinås
fra Bio Energy AS på Sørli Asfaltfabrikk ved Stange i
Hedmark. Anlegget, som ble etablert i 2015, er det nyes-
te av to produksjonsanlegg hvor Veidekke har satset på
forstøvet trepellets i varmeproduksjonen i stedet for
propangassen LPG. Det andre ligger i Moss. 

B I O E N E R G I

Lager asfalten
med flisvarme

Å produsere asfalt er energikrevende og gir høye CO2-utslipp.

Det ønsker Veidekke å gjøre noe med. De har erstattet propan

og gammeldags fyringsolje med trepellets i varmeproduk-

sjonen ved to av sine asfaltanlegg.  tekst og foto: Åsmund Lang

–A
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ASFALT PRODUSERES kort fortalt ved at man blander
stein masser og et oljebasert produkt som heter bitumen i
en stor trommel. Steinmaterialene varmes i forkant av
blandingsprosessen opp i en stor trommel til ca. 160-170
grader. Den høye varmen må til for å drive ut fukt/damp
fra råstoffene. 

For å oppnå så høy temperatur trengs det mye energi.
Fra gammelt av ble det gjerne brukt fyringsolje til oppvarm-
ingen, mens man i dag i hovedsak har erstatte oljen med
LPG, noe som gir betydelige CO2-besparelser i seg selv. 

– For å komme enda ett hakk videre, mot en asfalt-
produksjon med enda lavere CO2-avtrykk, har Veidekke
startet uttesting av forstøvet trepellets i to av våre anlegg,
forklarer Andersen. 

Trepellets skal, i alle fall i teorien, kunne redusere CO2-
utslippene fra produksjonen med 90 % i forhold til LPG. 

ETTER EN ANBUDSRUNDE ble det klart at Bio Energy og
Odd Egil Reinås ble Veidekkes samarbeidspartner på
leveranse av flisvarme. Bio Energy har spesialisert seg på
fornybare energikilder til ulike formål og prosesser. Avtalen
innebærer at Bio Energy både har levert og montert, og nå
står for driften av et trepulver forbrenningsanlegg ved as-
faltfabrikkene i Stange og Moss.  

– I Moss og ved Sørli har vi nå passert halvannet års
drift. Erfaringene så langt er at dette virker bra. Vi har natur-
ligvis måttet gjøre noen tilpasninger underveis for å opti -
malisere prosessen, men nå er vi godt innkjørt og anlegget
virker fint, sier Reinås. 

– Begge de to anleggene har en multibrenner som kan
alternere mellom pellets og propan. Målet vårt er at vi skal
kunne kjøre jevnt på 90 % pellets og 10 % LPG. Nå er vi
oppe i en andel på rundt 80 % pellets-varme, og det er vi
godt fornøyd med så langt, supplerer Andersen. 

ANLEGGET PÅ SØRLI består, ifølge Reinås, av en 189
kubikkmeter stor silo for lagring av trepellets. Trepelletsen
blir kjørt gjennom en hammerkvern og pulverisert, før
trepul veret går videre inn i en doserer som forsyner en
Petro Bio Multibrenner. Denne lager en stor åpen flamme
inn i selve trommelen hvor steinmaterialet tørkes og varmes
opp. 

Multibrenneren kan yte opptil 12 mega watt (MW) på
trepulver og 19 MW på propan. Hele varmeanlegget er
plassert i et eget fyrhus med et tilstøtende rom hvor
styringsautomatikken er installert. 

DEN ÅRLIGE ENERGILEVERANSEN til asfaltproduksjonen
på Sørli og i Moss tilsvarer nå et forbruk av pellets på ca.
3500-4000 tonn i året per anlegg. Omregnet i fastkubikk
tømmer utgjør dette rundt 9000 kubikkmeter med gran
og furu, som blir blandet 50/50 i produksjonen av pellets.
Ut fra dette produserer Veidekke rundt 450-500.000 tonn
asfalt ved de to anleggene.

Trepelletsen kjøper Bio Energy fra Hallingdal Trepel lets
i ÅL som igjen produserer på kortreist tømmer fra nær-
områdene, levert av Viken Skog. l‘

B I O E N E R G I

Når asfalten er ferdig blandet, lagres den i en av de sju tankene, før en spesialtil-
passet bil fyller opp for å kjøre den ut. Asfalt er ferskvare og bør ikke fraktes mer
enn rundt 100 kilometer, da den ideelt skal holde 140-150 grader når den legges ut.   

Eivind Olav Andersen (t. v.) i Veidekke Indu -
stri og Odd Egil Reinås i Bio Energy er for-
nøyd  med samarbei det og med hvordan
det pelletsfyrte varmeanlegget på Sørli har
fungert gjennom det første halvannet året. 

Ved å benytte

gran og furu i

kombinasjon

får vi ut de beste

egenskapene

både fra fibrene

og ligningen i de

to treslagene. 

Odd Egil Reinås
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– Ved å benytte gran og furu i kombinasjon får vi ut de
beste egenskapene både fra fibrene og ligningen i de to tres-
lagene, forklarer Reinås. Før pelletsen leveres til Bio Energy,
har trestokkene blitt malt opp til G50-flis, og deretter tørket
til rundt 30 % fuktighetet. Så blir flisa finmalt i ei hammer -
mølle og deretter presset ned til pellets under høyt trykk. 

BÅDE ANDERSEN OG REINÅS HAR ET HJERTESUKK når
det gjelder prisene på virke til bioenergi i Norge. 

– I asfaltbransjen er det i hovedsak LPG som er energi-
bæreren og energikostnadene utgjør en vesentlig andel av
kostnadene ved produksjonen. Prisen på LPG svinger
gjerne med oljeprisene, noe som er likt for alle kon-
kurrentene våre. Når vi velger å erstatte LPG med trepellets
gir det en ekstra risiko for oss ved at vi har en råvare med
egne prissykluser som ikke følger oljeprisene. Om for ek-
sempel oljeprisen er lav, får vi dermed en konkurranse -
ulempe når vi bruker trepellets. Selv om prisdifferansen
mellom trepellets og olje naturligvis kan svinge begge veier,
representerer dette uansett en ekstra risiko for oss i et tøft
konkurranseutsatt marked, forklarer Andersen. 

– Dersom treindustrien i Norge ønsker å satse på å ut-
vide markedet for trepellets til asfaltproduksjon, tror jeg
derfor partene bør diskutere en felles prisstrategi som gjør

produ sentleddet mindre sårbare for store eller lang-
varige prisdifferanser i forhold til LPG, sier han videre. 

UFORUTSIGBARE PRISER, bekymrer også Reinås.
– Vi som leverer bioenergi merker godt at det har

vært en brå og kraftig økning på virkesprisene på
energi virke den siste tiden. Vi forstår at det i utgangs-
punktet er godt nytt for skogeierne, men advarer
samtidig om at det å ta ut de aller siste marginene i et
presset marked, kan være en dårlig langsiktig strategi,
advarer Reinås, og forklarer videre: 

– Også vi som produserer bioenergi er konkur -
ranse utsatt mot andre energibærere og trenger lang-
siktighet for å kunne drifte og investere lønnsomt.
Dersom energivirke nærmer seg sagtømmerprisen,
slik vi ser tendenser til nå, vil vi rett og slett ikke få
solgt våre sluttprodukter. Dermed risikerer vi at inves-
teringsviljen i bioenergibransjen forsvinner og at for-
brukerne velger andre løsninger, noe som ikke gagner
verken oss eller skogeier på lang sikt.

– Vi ønsker vel alle økte markeder og mer pro duk -
sjon av bioenergi her i Norge, framfor at virket skal
sendes til utlandet, men det forutsetter også at vi og
skognæringen i fellesskap finner en måte å skape lang-
siktige og forutsigbare priser, sier han.

Asfalt: 
Steinmasser tørkes og varmes opp
til 160-170 grader i en stor trommel,
hvorpå det blandes med oljepro duk -
tet bitumen og tilsetningsstoffer, og
blir til asfalt. Ved å erstatte LPG
(propan) i varmeproduksjonen med
trepellets, skal man i teorien kunne
redusere CO2-utslippet i denne
delen av produksjonsprosessen med
90 %.

I dag produseres det også en
type lavtemperatur asfalt, hvor
man reduserer varmen i trommelen
med 20-25 grader. Dette gir et
mindre varmebehov og dermed et
lavere CO2-avtrykk. Lavtemperatur-
asfalt gir også mindre avgasser og
er bed re å jobbe med for de som
skal legge den ferdige asfalten ute.
På anlegget på Sørli har de hittil i år
produsert ca. 50 % lavtemperatur -
asfalt og 50 % vanlig asfalt. 

Veidekke ASA: 
Skandinavisk entreprenør- og eien -
domsutvikler med rundt 8000 med-
arbeidere. Har en årlig omsetning
på rundt 31,6 milliarder kroner
(2017-tall), hvorav 62 % i Norge, 31
% i Sverige og 7 % i Danmark. 

Veidekke Industri er blant annet
Norges største asfaltprodusent med
32 asfaltfabrikker over hele landet. I
tillegg er de en stor aktør innen drift
og vedlikehold av det offentlige
veinettet, og i produksjon av pukk
og grus. Industrivirksomheten om-
setter for 4,8 milliarder (2017). As-
faltvirksomheten står for 64 % av
omsetningen i Veidekke Industri. 

Bio Energy AS:
En ledende leverandør av klimavenn-
lig og ren energi. De er ikke bundet
av spesifikke tekniske løsninger eller
produkter, men søker å skreddersy
både energikilde og tekniske løsnin -
ger for den enkelte kunde.

Selskapet eier og drifter over 30
energianlegg både innenfor asfalt-
industri, fiskefôrproduksjon, meie -
rier, bryggerier, slakterier og annen
næringsmiddelindustri, samt for ei-
endomsforvaltere, borettslag mm.

qS

Fabrikksjef Per Inge Lundy på Sørli kan følge med på varmepro -
duksjonen fra en automatisert styringsenhet som overvåker at alt
går slike det skal gjennom hele prosessen. Skjer det avvik i et av
led  dene går det umiddelbart en alarm til en av kontrollørene.

Veidekke er en av landets største på asfaltproduksjon. Anlegget
på Sørli i Stange er et av to som i hovedsak baserer seg på forny -
bar flisfyrt varme. Trepellets skal, som erstatning for LPG, kunne
redusere CO2-utslippene fra produksjonen med 90 %. 
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Framtidens 
forstkandidater

Studentene på NMBU får kun en dag på skolen, før det bærer til skogs med 
praktiske øvelser. Her er faglærer Ole Martin Bollandsås (foran) på vei ut i skogen
i Ås, med studentene på slep, for å lære de unge håpefulle om skogregistrering. 
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…? Det må være noe galt med dette appa -
ratet. 0,7… – det gir jo ingen mening. Henri
Knackstedt ser ut som et leven de spørsmåls-

tegn, der han står med en Vertex høydemåler i hendene.
Han har akkurat forsøkt å ta ut høyden på ei rank fin furu,
og forstår intuitivt at den er høyere enn 0,7 meter. 

– Her må apparatet være problemet. Henri rister opp-
gitt på hodet. 

DE FERSKE STUDENTENE fikk kun en dag til å registrere
sin ankomst på NMBU på Ås og å bli litt kjent på campus,
før det bar rett til skogs på deres første feltøvelse. 

Fagkurset «Skog 100», som er det første studentene
skal gjennom i høstsemesteret, skal gi dem grunnleggende
kunnskap i feltarbeid og registrering av tømmerressurser
og biomasse i skogen. I tillegg skal kurset gi grunnleggende
innføring i skogbotanikk, skogbiologi og introduksjon til
vekst og produksjon i skog, samt elementær skogøkonomi. 

Kurset er obligatorisk, så skal du være med på skog -
studiet videre, er det viktig å være på plass disse første
dagene. 

EN AV STUDENTENE Magasinet Skog treffer ute på felt-
arbeidet er Henri Knacksted.  19-åringen kom mer fra en
familie med skogeiendom på Rena i Østerdalen. 

– Familien er egentlig fra Tyskland, men pappa kjøpte
skog på Rena og vi flyttet dit da jeg var bitte liten, forteller
han. Faren driver nå Rena Forst Bioenergi. Henri er eldst
og har formelt odelsretten til rundt 23.000 dekar skog,
men han er ikke sikker på om det blir han som skal overta
den dagen faren vil overdra. Likevel studerer han skogfag
med stor iver. 

– Jeg har en yngre bror som er mer praktisk anlagt enn
meg. Jeg tar sikte på å fullføre en mastergrad i skogfag her
på NMBU, så tror jeg kanskje en jobb innenfor skogfor-
valtning og planlegging, eller gjerne en jobb i Glommen
Skog, vil passe vel så godt for meg. Når jeg blir forstkandi -

dat har jeg jo en svært allsidig utdannelse, så vi får bare se
hvilke muligheter som åpner seg etter studiene, sier Henri
optimistisk.

– Hvordan trives du etter knappe to dager som student?
spør vi.

– Jeg synes det er fint å komme ut og få prøve seg på
praktiske ting som å måle. Er veldig fornøyd med disse to
dagene, og er allerede overbevist om at skogfag blir et
spennende studium. Her treffer jeg likesinnede, folk som
trives med å være i skogen – akkurat som meg, sier han. 

LIKEVEL ER DET EN VISS FRUSTRASJON Å SPORE hos
Henri. Han har fortsatt ikke fått Vertexen til å måle riktig
– alt han får opp når han måler den stolte furua er 0,7. Til
slutt må Ole Martin Bollandsås, som er forsker ved NMBU
og ansvarlig for undervisningen i skogregistrering, låne
bort en annen Vertex, slik at Henri og hans gruppe får
reelle mål på sine trær. 

Vertexen viser at furua er 25 meter, et resultat som føres
inn i et skjema Henri har fått med til dagens feltøvelse. Fra
før har studentene måttet gjettet på høyden via øyemål.
Da gjettet Henri på 23 meter. Deretter har de målt via den
gode gamle målemetoden de fleste har lært som barn, med
en pinne og skrittelling. Da kom Henri til at furua var 26

Hvor høy er furua? De rykende ferske NMBU-studentene er på skogtur for å lære skogregist-
rering og måler ei furu både med øyemål, pinne, Vertex og Suunto høydemåler. Deretter dis-
kuteres resultatet. F.v.: Vebjørn Haugen Lindland, Henri Knackstedt, Christian Skyttermoen,
Olav With Aasgård og Linnea Laubo.

Jeg ville gå skogfag her på NMBU, slik faren min gjorde

det i sin tid. Han har alltid skrytt av utdannelsen han fikk. 
Álfsól Benjamínsdóttir

0,7

Et nytt kull skogfagstudenter startet sin

ferd mot en bache lor- eller mastergrad på

NMBU i august. Magasinet Skog ble med til

skogs på deres tredje studiedag for å høre

om hvilke planer og forventninger de unge

studentene har for framtida.  

tekst og foto: Åsmund Lang

l‘
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Når jeg blir forstkandidat har jeg jo en svært 

allsidig utdannelse, så vi får bare se hvilke muligheter

som åpner seg etter studiene. Henri Knackstedt

meter. Etter å ha målt med Vertexen, skal den samme furua
også måles med en Suunto høydemåler, som måler den
til 26,5 meter. Nok et resultat føres inn i skjemaet. 

Ulike målemetoder kan gjerne gi litt ulike resultater.
Mye avhenger av hvor stø den som måler er på hånden,
og fasiten får man først den dagen furua legges i bakken.
Men både Vertex og Suunto er anerkjente målemetoder
man normalt kan feste lit til. Pinnemåling og øyemål kan
fungere til sitt bruk det også, men blir naturligvis ikke fullt
så vitenskapelig. På et universitet som NMBU, er objektive
fakta et viktig kriterium i all undervisning og forskning.
Derfor er det viktig at de nybakte studentene får prøve
ulike målemetoder og å lære hva de kan stole på og hva de
ikke bør feste sin lit til. 

CHRISTIAN SKYTTERMOEN er på samme gruppe som
Henri denne dagen. Han er 21 år og kommer fra Fåberg
ved Lillehammer. Christian og Henri har allerede rukket
å bli litt kjent fra den første dagen i felt, samt fra ulike fest-
lige arrangement i løpet av den pågående fadderuka på Ås.
De har funnet tonen og fleipen sitter løst. 

Også Christian synes han har fått en god start på stu-
diene, basert på to dagers erfaring.

– Ja, det er artig å komme seg ut i skogen så tidlig i stu-
diet, og neste uke skal vi ut på besøk til ulike deler av
skognæringa, forteller han fornøyd. Christian er dog ikke
helt ukjent med næringa fra før. Han har nemlig hatt
sommerjobb med skogplanting i Mjøsen Skog.

Skogsvant er han også, selv om småbruket han har vokst
opp på kun har 200 dekar skog. 

– I noen år har jeg hogd litt ved, som jeg deretter har
kappet og kløyvd selv, forteller han, så Christian kan svinge
både øks og motorsag. Den kunnskapen får han dog ikke
brukt for akkurat i dag, men kapping og kløyving, eller i
alle fall noe som ligner, var det som gjorde at Christian
tente på ideen om å jobbe i eller med skogen. 

– Det var Stihl Timbersports på Lillehammer i 2012
som satte meg på ideen. Jeg gikk da i 9. klasse og vi reiste
for å se på konkurransene. De spektakulære øvelsene var
jo inspirasjonskilde i seg selv – det så tøft ut å jobbe i
skogen. Men utenfor arenaen var det også flere stands der
blant annet Mjøsen Skog sto og forklarte om yrkes-
mulighetene i skogbruket. Der ble det første frøet sådd,
forteller han.  

Også Christian vil ta en mastergrad. Deretter er planen
å flytte tilbake til Fåberg og å få seg en skogfaglig jobb der. 

– Jeg tar gjerne en jobb i Mjøsen Skog, hvis de skulle
trenge min kompetanse når jeg er ferdig, reklamerer han. 

NÅR HØYDEN PÅ FURUA ENDELIG ER AVKLART, henter
Henri og Christian fram et velkjent verktøy i skogen –
klaven. Med klave og målebånd skal de måle omkrets og
diameter på det samme treet. Deretter stikker de en bark-
måler inn i barken og måler tykkelsen på denne. Til slutt

U T D A N N I N G

Henri Knackstedt og Linnea Laubo forsøker ulike måter å måle på. Henri
har en Vertex – som han innledningsvis sliter med å få til å virke ordent-
lig, mens Linnea forsøker den gamle, kjente «pinnemetoden», som ikke
gir et like vitenskapelig resultat som Vertex eller Suunto.



Christian Skyttermoen måler diameteren med en klave. Christian har erfaring med vedhogst
og med skogplanting for Mjøsen Skog. Han ønsker seg en jobb hos Mjøsen Skog når han er
ferdig med mastergraden ved NMBU. 
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tar de fram tilvekstboret og borer et tynt lite hull i treet.
De trekker ut en prøve der man kan telle årringene, og på
den måten finne alderen på det. 

I tillegg til å måle slike enkelttrær, skal studentene også
telle antall trær og måle disse innenfor et definert felt med
en radius på 7,98 meter. Når de har samlet alle disse
dataene på skjemaet sitt, har de et godt grunnlag for både
å beregne trevolum, bestandsvolum og bonitet i området
de har vært. 

I tillegg får de gjennom en dag med skogbota nikk som
tema, øvelse i å finne, gjenkjenne og klassifiser de mest
kjen te vegetasjonstypene i skogen. Alle disse praktiske
øvelsene gir et godt grunnlag for de mer teoretiske opp-
gavene studentene skal løse utover høsten og i de kom-
mende studieårene. 

PÅ NABOGRUPPEN TIL CHRISTIAN OG HENRI er også en
ung dame i gang med å måle og telle trær, og å fylle ut sine
skjemaer. Álfsól Benjamínsdóttir er 21 år og kommer fra
Island. Hun har nettopp flyttet til Norge for å ta en mas-
tergrad i skogfag på Ås.

– Jeg ville gå skogfag her på NMBU, slik faren min
gjorde det i sin tid. Han har alltid skrytt av utdannelsen
han fikk, forklarer hun, og innrømmer at hun ikke kan
veldig mye om skog fra før. Hun kommer fra en gård, men
den er foreløpig uten skog. 

– Vi har plantet litt skog de siste årene, så om 10-20 år
kan jeg forhåpentlig ha en liten skogeiendom å forvalte,
smiler hun. Det er særlig sibirsk lerk de har plantet hjemme
på gården. 

– Det er i utgangspunktet for kaldt for mange treslag
på Island, men lerk og gran er hardføre nok og greier seg
ganske bra, sier Álfsól. 

Hun er allerede overbevist om at studiene på Ås vil bli
fem givende år. 

– Det er spennende å få praktisk erfaring med en gang,
for deretter å skulle ta med seg resultatene inn for dypere

analyser. Man lærer jo mye av å få prøve seg selv, sier hun
fornøyd. 

Álfsól innrømmer at det norske språket foreløpig kan
by litt på utfordringer – særlig å snakke selv. 

– Vi islendinger lærer dansk på skolen så jeg kan lese
og forstå norsk ganske godt, men noen faguttrykk må jeg
gjerne google, selv om mange også er de samme som på
Island, forteller hun. Men hun satser på at dette går seg til,
slik at det ikke blir noen vesentlige språkproblemer. 

Og om fem år er forhåpentlig både Álfsól, Henri, Chris-
tian og de andre studiekameratene ferdig utdannede forst-
kandidater og klar for en jobb i skogbruket, enten det blir
i Norge eller på Island. 

Det var Stihl Timbersports på Lillehammer i 2012 som satte meg på ideen

om å ta skogfaglig utdannelse. De spektakulære øvelsene var jo inspira-

sjonskilde i seg selv – det så tøft ut å jobbe i skogen. Christian Skyttermoen

Skogfag NMBU
Ved NMBU kan studentene ta både en 3-årig bachelor-
grad og en mastergrad i skogfag.

Mastergraden består av bachelorgraden pluss et 2-årig
mastergradsstudium, slik at man totalt studerer i fem år
for å få mastergraden. 
Med de rette fagene i mastergraden kan kandidater fra
NMBU smykke seg med tittelen forst kandidat – den
høyeste skogfaglige utdannelsen i Norge.

Bachelorgraden gir grunnleggende kunnskap om skog,
skogforvaltning og skogindustri. Studentene lærer om
økologi, skogbehandling og skogteknikk, om trevirkets
egenskaper og bruksmuligheter og om skogøkonomi. 

Under masterstudiet lærer studentene skogplanlegging
og flersidig bruk av skog, organisasjon og ledelse,
samt bruk av vitenskapelige verktøy. 

Med en mastergrad skal man kunne planlegge og lede
virksomhet eller forvaltning knyttet til skogbruk og
treindustri. Studiet gir stor frihet i valg av tema/retning
og avsluttes med en selvstendig vitenskapelig master-
oppgave. 

Undervisningen på alle nivåer er basert på en kom-
binasjon av forelesninger, feltkurs og utferder, enten
ute i skogen, eller i kontakt med bedrifter og offentlig
skogforvaltning. 

qS

Mari Nymoen (21)
fra Asker, måler
trehøyde med en
Suunto høydemåler.
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eg drømmer om å bygge et bolighus i grindbyggkon-
struksjon. Gjerne et funkishus. Folk flest er veldig
forutinntatt når det gjelder hva man kan bruke gamle

byggetradisjoner til, eller mangler kunnskap. Når du tenker
på selve grindkonstruksjonen så er den genial i sin
enkelhet, en fantastisk urnorsk tradisjon. Det er ingenting
i veien for å sette opp selve bygget som grindbygg, så kan
du fylle bygningen med hva du vil innvendig. 

Tore Hundseid Birkeland fra Vikedal i Vindafjord er
på god vei mot drømmen sin. Det som begynte som en
tanke om å skape sitt eget levebrød ved å produsere lysthus
og grillhytter, har utviklet seg til noe større. I høst skal

T R E B R U K  

–JSom femtenåring gikk Tore Hundseid Birkeland (36)

inn i et sauehus som var bygd i grindkonstruksjon.

Den følelsen bygget gav han, la grunnlaget for en vi-

sjon: Å få trekonstruksjonen grindbygg ut i verden. 

tekst: Gina Aakre Foto: Stian Nybru

Grindgründer
med egen 
skog
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Birkeland bygge to hytter som skal settes opp i Nissedal
og på Borgøy. Begge i den klassiske grindbyggkonstruk-
sjonen.  

GRINDVERKSKONSTRUKSJON ER EN ROBUST byggetek-
nikk som har vært i bruk i Norge i over 3500 år.  Den har
vært spesielt fremtredende på Haugalandet, og har vært
flittig i bruk til låver og sjøhus frem til 1950-tallet. I dag er
det et fåtall som behersker og benytter denne byggetek-
nikken, men Tore brenner for å gjøre tradisjonsbygget
kjent igjen.  

Det største oppdraget han har fullført så langt, er en

kjempelåve som står i Ulladalen i Suldal. Den er 25 meter
lang, 12 meter bred og fire meter høy. Dette bygget er en
del av samarbeidsprosjektet «Narvebygget», som skal
være en løsning for billige driftsbygninger i tre som ble
satt i gang i Rogaland i fjor. 

– Selv hadde jeg ikke tenkt i de baner, at konstruksjonen
ville fungere så bra i landbruket. Men det er en effektiv
måte å bygge store bygninger i tre. Mange ønsker nå drifts-
bygninger i tre på gårdene sine, sier Birkeland. 

I ET GRINDBYGG BESTÅR SKJELETTET av grinder og
stavleier som bærer takkonstruksjonen. Stavene bindes

T R E B R U K  

Tore med pickupen som han bruker til transport. Også denne har fått et lite overbygg i grind-
byggkonstruksjon. Målet er blant annet å få vist frem konstruksjonen i praksis på messer. 

l‘
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T R E B R U K  

sammen oventil på tvers av en slinder, eller en rundstokk,
med hals og hode i hver ende. Grindene har to loddrette
staver (rundstokker) med et dypt hakk i overkant. Halsen
ligger ned i hakket i stavenes overkant, slik at hodet kom -
mer utforbi stavens ytterside. Mellom stavene og slinderen
er det skråbånd som stiver grinden godt av. 

–  Det kan være vanskelig for folk flest å forstå mulig -
hetene med grindbygg. Derfor har jeg allerede laget en
hytte som jeg har tatt med meg og satt opp på messer, slik
at folk kan gå inn og se hva dette er og hvordan bygget
oppleves. 

I DEN ENE DRIFTSBYGNINGEN på gården sin har Birke-
land to paller med furumaterialer i et helt spesielt system.
En toetasjes hytte i deler, som han selv har laget, fraktet
og montert på messe, for så å demontere og ta de med til-
bake til gården. 

–  Ja, det har vært mye jobb. Men jobben min er en livs-
stil, ikke en vanlig åtte til fire-jobb. Når folk spør meg hva
jeg er, synes jeg det er vanskelig å svare. Du kan heller si
at jeg har laget livsstilen min om til et levebrød, sier han
og viser oss rundt på gården sin helst øverst i det som
kalles fjellgårdene i Vikedal.

Tore har bygget en bolighytte slik at han kan demonstrere grindbygg
på messer. Her ligger hytta demontert hjemme på gården i Vikedal.

Alt bygges ferdig hjemme på gården hos Tore.
Furumaterialene henter han fra egen skog. 

Denne gigantiske låven på 300 kvadratmeter ble laget og montert hjemme hos Tore. Deretter
ble den demontert og fraktet til kunden. Nå står den i Ulladalen i Suldal. Foto: privat.
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NESTEN ALL JOBBENgjøres hjemme på gården, men når
han lager store bygninger får han hjelp av de lokale be-
driftene Berge Sag og Omega til å beregne dimensjoner.
Han har nylig sveiset sammen en kjempestor produksjons-
hall på 600 kvadratmeter av skrapmateriale hjemme på
gårdsplassen.  

– Her får jeg god plass til å jobbe
når jeg skal lage større bygninger. Jeg
mangler bare noen takplater, sier
Birkeland og viser oss rundt i
kjempehallen.

Han avslører at han har jobbet på
anlegg tidligere, selv om han er ut-
dannet tømrer. Gården og skogen
overtok han da han var ung, og han
henter alt materiale til bygningene
sine fra egen skog. 

– Skogen er full av skatter som
kan brukes i bygningene mine. Det
er hovedsakelig furu jeg bruker, for-
teller han.

LITT LENGER NED I DALEN bor
onkelen med eget sagbruk. Dit
frakter Birkeland tømmeret på las-
tebil og tar det hjem for barking og
behandling. Ute i skogen er han
gjerne på jakt etter krokete og spesi -
elle som kan utgjøre kunstneriske
utsmykninger i den ellers enkle
grindbyggkonstruksjonen. 

– Jeg er på jakt etter trær med bue i, så på den måten er
jeg vel ganske annerledes enn andre skogeiere. Jeg tenker
at det er en fin måte å bruke naturen på. Til grillhytter og
båthus bruker jeg gjerne særegenheten i treet til å skape

litt liv og utsmykning i bygningen, sier Birkeland, som har
gjort det til sin nisje å utnytte denne enkle byggekonstruk-
sjonen til det fulle.

Han peker likevel på at det går an å lage nærmest hva
som helst med grindbyggkonstruksjonen i bunn. Alt kan
kles inn, slik at du får en glatt og fin overflate. 

– Det er utallige muligheter. Treet er fint sammen med
både glass og mur, og det er fullt mulig å bygge hus med
et moderne uttrykk med denne teknikken. Dessuten er
dette kortreist, miljøvennlig og effektivt. Det er relativt
enkelt både å montere og demontere. Jeg brenner også for
å bruke treet som isolasjon, sier Birkeland som peker på
at bruken av naturmateriale også har en verdi i seg selv i
bygninger. 

– Grindbyggkonstruksjonen har enda en dimensjon
utover det å gi fin energi fra trematerialet. Siden selve
byggeteknikken er tradisjonshåndverk, betyr det at mange
her på Vestlandet har en tilknytning til et lignende bygg
fra før. Et grindbygg kan være med å få folk til å føle seg
komfortable, de kjenner seg gjerne igjen. Mange har til-
knytning til gårder der det kanskje i sin tid nettopp stod
montert et grindbygg.  

Treverket i bygningene festes sammen med trenagler. 

Skogen er full av skatter som kan brukes i bygningene mine. 

qS

I tillegg til den unike pickupen har Tore også en helt spesiell campingvogn i
grindbyggkonstruksjon. Ingen kan si at trekunstneren ikke er gjennomført. 
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Gjennom byggingen av Henhuset og Torget, fremstår

Utøya i dag som et revitalisert demokratisenter. Øya er 

et sted å minnes og lære, samt et område for å engasjere

spesielt de unge. Arki tekturen bidrar til å styrke troen på

en gylden, fornyet fremtid – alt forsterket av den aktive

bruken av tre i byggene. tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén

UTØYA
- senter for demokrati i tre
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evitaliseringen av Utøya som et framtidig
demokratisenter er gjennomført i limtre og
massivtre fordi Arbeidernes Ungdomsfylking
(AUF) ville beholde det bygningsmessige sær-
preget på øya. 

HEGNHUSET, som er det nye læresenteret på øya, er oppført
i limtre og massivtre. Det nye bygget omslutter det gamle
kafébygget, der mange av de unge ble drep. Til sammen gir
disse to bygningene en sterk, men allikevel svært vakker
påminnelse om Norges grusomme, nasjonale historie, fra
22. juli 2011. 

Blakstad Haffner arkitekter har med det nye kombi na -
sjonshuset evnet å gjøre dette til et verdig sted både for å
minnes og for å gi håp. Gjennom arkitekturen har de også
synliggjort troen på en gylden, fornyet fremtid – alt for-
sterket av den aktive bruken av tre i byggene. 

– Da vi kom inn i prosjektet hadde det oppstått en til-
spisset situasjon mellom de som ville bevare og de som ville
rive det gamle kaféhuset. Mange hadde et svært traumatisk
forhold til stedet, og byggeprosjektet stod stille, forteller
arki tekt Erlend Blakstad Haffner. 

Han ble tidig ble tatt med inn i den overordnede planlegg-
ingen av den fremtidige bruken av Utøya.  

BLAKSTAD HAFFNER FORTELLER at det var viktig for
han som arkitekt å utforme stedet slik at de etterlatte skulle
få anledning til å komme seg videre, samtidig som bygget
skal ivareta funksjonen som et demokratisenter for AUF.
Resultat ble et minnebygg sammensatt av 495 smale limtre -
søyler og 69 brede limtresøyler innenfor, med svalgang mel-
lom det nye stedet og det gamle kafébygget. 

– De 495 søylene representerer de overlevende, mens
de 69 er minnesmerker over de drepte. Vi har skrellet vekk
alt som kunne virke forstyrrende og uvesentlig i arkitekturen.
Vi skapte en ny kropp med en helt ny fremtoning med
limtresøyler og limtredragere, sier han.

Resultatet ble godt tatt imot både i arkitektfaglige miljøer
og også blant de som opprinnelig ville rive. 

– Det er jo veldig hyggelig, sier han.  
Hegnhuset, som har fått navnet fra «En sommerdag»

av Herman Wildenvey, er sammensatt av et utstillingsareal,
demokrativerksted, kinosal og sitteplasser. 

Blakstad Haffner forteller at med dette bygget la man
også føringer for den lange historien til Utøya, som på dette
tidspunktet ikke var hentet ut fra arkivene. Dette har blitt
avsluttet med ombyggingen av låven på øya. 

BLAKSTAD HAFFNER ARKITEKTER hadde tidligere
fått oppdraget med å reise første byggetrinn på Utøya,
gjennom kurs- og konferansestedet «Torget».

r
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De 495 søylene representerer de overlevende,

mens de 69 er minnesmerker over de drepte.

l‘ Utøya. Foto: Are Carlsen
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Dette var utformet som en torgstruktur, foreløpig omkranset
av fire bygg med plass til 250 deltakere. Torget oppfyller
funksjonene som det gamle kafébygget tidligere hadde, med
konferansesal, spisesal, bibliotek og seminarrom. Også disse
er bygget i limtre og massivtre, samt fasadekledning i tre. 

– Det arkitektoniske grepet med Torget var å bryte kom-
plekset ned til flere mindre bygg og samtidig beholde det
bygningsmessige særpreget på øya. Derfor trebruken. Vi
ønsket ikke å reise ett stort bygg, men mange mindre.
Symbolsk gjenspeiler dette arbeiderbevegelsens historie og
identitet, som viser et samfunn sammensatt av mange like -
verdige individer. 

– Vi har lagt vekt på å vise nøkternhet og pragmatisme i
det vi bygget, noe som også har preget norske arbeiderhis-
torie. Praktisk ble Torget utviklet slik at det enkelt kunne
utvides med flere bygg om nødvendig. Torget er ikke et av-
sluttet kapittel, sier arkitekten, som forteller at forutset-
ningene om å kunne utvide kurs- og konferansestedet har
ligget der hele tiden.  

MED TORGET OG HEGNHUSET er Utøya i dag revitalisert
til å være mer enn et tilholdssted for AUF og Arbeider partiet.

Øya har blitt et sted å minnes og lære og et område for å
engasjere spesielt de unge. Utøya er i dag et sted for debatt,
engasjement og refleksjon. Med de nye byggene kan stedet
ha åpent hele året unntatt når isen ligger på Tyrifjorden. 

Blakstad Haffner tok selv initiativet til å hjelpe. Da
ulykken rammet Utøya var det mange som ville hjelpe, og
det strømmet inn pengegaver fra hele verden. Én av giverne
var Petter Stordalen, som alene ga fem millioner kroner.
Blakstad Haffner var også én av de som tilbyr hjelp. Han
hadde vært nært regjeringskvartalet sammen med datteren
like før det smalt der, og følte seg berørt. Etter hvert ble
han kontaktet.  

- AUF ØNSKET YNGRE ARKITEKTER som hadde medie-
erfaring. Vi ble nok valgt som arkitekter fordi vi hadde mye
erfaring med formidling, både fra campingvognen og fra
TV-serien om arkitektur fra NRK. Vi fikk være med helt
fra starten, og fikk bidra til å legge premissene for ut-
viklingen av hele øya, og deretter delta i selve byggepro-
sessen. I starten brukte vi mye tid på å samle inn den lange
historien til øya, inkludert bygningshistorien, forteller Blak-
stad Haffner. 

Arkitekten har skrellet vekk alt som kunne virke forstyrrende og uvesentlig i arkitekturen. De skapte
en ny kropp med en helt ny fremtoning med limtresøyler og limtredragere. Foto: Espen Grønli. 

B Y G G  I  T R E

FAKTA: 
Hegnehuset
Utøya, Hole kommune
Oppdragsgiver: Utøya AS
Arkitekt: Blakstad Haffner
Arkitekter  
Brutto areal: 767 kvm
Trebruk: Limtre bjelker på
opp til 24 meter spenn, og
massivtre elementer levert
av Splitkon. Ås-konstruksjon. 

Snitt av Hegnehuset. 

Minnestedet
Hegnehuset
ivaretar funk-
sjonen som
et demokrati -
senter for
AUF. Foto:
Are Carlsen.
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For tusen år siden var Utøya et sted der sjørøvere i om-
rådet overfalt reisende pilegrimer på vei til Nidaros. Senere
ble stedet benyttet av munker til urtehage, og noe av vegeta-
sjonen som ennå finnes på øya er fra denne epoken. 

Etter reformasjonen var øya i danskekongens eie. I 1898
var dette landsted for Høyre-politikeren Jens Kristian
Meinich Bratlie, tidligere generalkrigskommisær og stats-
minister. Han som solgte øya til Landsorganisasjonen (LO)
i 1933, som igjen ga den videre til AUF.

Blakstad Haffner har hele tiden hatt en tett og løpende
dialog med AUF som oppdragsgiver for å bruke arkitek -
turen til å fremme øyas historie, og menneskene som har
tilhørt der. I år har de gjenbygget fjøset til å bli et museum.

HEGNHUSET BLE I 2016 NOMINERT til EUs prestisjetunge
arkitekturpris, «Mies van der Rohe». Samtidig omtalte
The Guardian Hegnhuset som «et av verdens ti mest be-
tydningsfulle bygg i 2016», og «et sjeldent eksempel på
et minnested over et terrorangrep, fritt for sentimentalt
slud der eller sensasjonalisme».

Bygget har fått arkitekturpris i Italia og stor internasjonal
oppmerksomhet i tidsskrifter. qS

B Y G G  I  T R E

TORGET 
Utøya, Hole kommune
Oppdragsgiver: Utøya AS
Arkitekt: Blakstad Haffner Arkitekter  
Brutto areal: 1501 kvm
Trebruk: Massivtre fra Splitkon.
Utvendig kledning og himling levert
av Møre tre og Svenneby Sag.  

Det nye kurs- og konferansestedet er utformet som en torgstruktur, fore -
løpig omkranset av fire bygg med plass til 250 deltakere. Det er bygget i
limtre og massivtre, samt fasadekledning i tre. Foto: Are Carlsen.
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kogbruket må forberede seg på mer ekstremt vær,
men ingen hadde vel trodd det skulle bli så eks-
tremt tørt i sommer, sier Fløistad som er foryng-

elsesforsker ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).
Hun understreker at skogeiere og skogbruket generelt

må ta høyde for flere ekstreme somre i tiden fremover, men
ikke nødvendigvis bare av den varme og tørre sorten.

– Vi kan like gjerne få flere kalde og våte somre som vi
hadde i 2017. Det er umulig å forutse hvordan det blir, men
det som er sikkert er at vi må være forberedt på mer eks-
tremt vær. Da vil det være viktig å bruke planter av god
kvalitet, som utvikler røtter så raskt som mulig etter
planting, sier Fløistad. 

MED TANKE PÅ VALG AV PLANTETYPE sier Fløistad at
det er veldig mange faktorer som spiller inn, og at det er
vanskelig å anbefale en spesiell type plante til for eksempel
varmt og tørt vær. Men det er uansett viktig at planten har
god balanse mellom topp og rot, og at de plantes dypt.  

– I tillegg til å ta høyde for tørke eller nedbør, så må vi
også ta hensyn til snutebillene hele tiden. Hensynet til
snutebillene går foran hensynet til været når det gjelder
plantetype. Noen ganger er det riktig med en ettåring
dersom vi planter i markberedt jord, eller så kan en større
og kraftigere M60-plantetype være riktig til supplering i et
etablert plantefelt. Dette vil variere, sier Fløistad.

DET FINNES IKKE NOEN STATISTIKK ennå på avgangen
etter årets plantesesong, men Fløistad har fått et inntrykk
av at situasjonen ute i plantefeltene er variert. Med en
avkortet vårsesong for planting mener Fløistad det er viktig
at høsten utnyttes godt.  

– Biologisk sett er høstplanting en fin måte å få plantene
til å etablere seg godt på. Ved høstplanting er det viktig å
håndtere plantene forsiktig da disse plantene ikke er i så
dyp hvile, som de plantene vi bruker på våren er. Plantene
som brukes til høstplanting er mer utsatt for transport-

S K O G F A G

– Høsten er en fin tid for planting, sier forsker Inger Sundheim Fløistad ved NIBIO.
– Effektiv, men forsiktig transport til plantefelt er viktig, råder hun.  Foto: Erling Fløistad, NIBIO 

Hvordan gikk det med plantesesongen?

– Tøft for småplantene   

–S

Årets sommersol har vært deilig for mange, men tøff for de

sårbare småplantene som skal starte et nytt liv i jorda. – Vi

må være forberedt på mer ekstremt vær. Da vil det være

viktig å bruke planter av god kvalitet, sier Inger Sundheim

Fløistad ved NIBIO.    tekst:Gina Aakre 
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skader, det er viktig at det er så kort tid som mulig fra
planten forlater planteskolen til den står i bakken. Dette er
mye viktigere på høsten enn på våren, hvor bruk av distrikts -
lager er vanlig. August og september er utmerkede
plantemåneder. I de fleste områder vil plantene da rekke å
utvikle nye røtter før vinteren kommer. Det går an å plante
helt frem til vi får frost i bakken, men spesielt finkornet
jord kan være utsatt for oppfrost, opplyser Fløistad. 

– Vi har også dårlige erfaringer etter sen høstplanting
der det er mangelfullt snødekke og mildværsperioder kan
oppstå i mars, sier han.  

PÅL HEKKLI I AT SKOG forteller om store variasjoner i
plantefeltene etter årets rekordvarme sommer. 

– Vi har ikke rukket å se over så mange felt ennå, og
det jeg har sett har ikke gjort meg særlig mye klokere. Vi
har møtt plantefelt der alt har dødd, og plantefelt der alt
har klart seg, sier Hekkli som jobber som skogkultur
koordinator i AT Skog. 

Som skogkultur koordinator har han ansvar for planting,
gjødsling, ungskogpleie og markberedning. Mye av tiden
går med til å administrere og ordne alt det praktiske for
skogeiere som ønsker å plante. I vår har AT Skog satt ut 1,1
millioner planter og solgt cirka 800.000 planter til skogeiere
som ønsket å plante selv. 

– Vi har ikke konkludert med at tidspunkt og type plante
har hatt mye å si for hvordan plantingen har gått i sommer.
Ettårige planter er muligens mer følsomme. I AT Skog
bruker vi stort sett toårige M95 planter, forteller Hekkli
som viser til at noen plantefelt har blitt hardere berørt enn
andre i sommer.

– Vi har sett at geografiske forhold er helt avgjørende.
Vi har noen katastrofeområder der alt er helt svidd. Disse
er sør-vestvendte områder med ganske god helning, sier
Hekkli. l‘

    

     i sommer

Pål Hekkli er skogkultur koordinator 
i AT Skog. Han melder om varierende
tilstander i plantefeltene etter årets
tørre sommer. Foto: Stine Benedicte
Solbakken.

Høstsesongen

for planting kan

bli bra etter årets

ugunstige

plantesommer.

Pål Hekkli
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HAN KARAKTERISERER ÅRETS plantesesong som uguns-
tig. 

– Vi hadde en tørr start på sesongen, så mange skogeiere
valgte å vente til det ble gunstigere forhold, noe som aldri
skjedde. Vanligvis blir det tørt uti juni, men så vet vi at
regnværet kommer i juli. I år kom som kjent aldri regnet. 

Hekkli innførte nye rutiner for plantingen når han så
hvordan årets sesong artet seg.

– Fra og med 23. mai startet vi med å duppe jordpluggen
i vann før planting. Alle som var ute og plantet for AT Skog
hadde med seg vann, forteller han. 

– Selv om plantene fratkes mer eller mindre rett fra
kjølelager ut i skogen, opplever vi en viss uttørking av
plantene når de er på lager. Derfor kunne en ekstra tilførsel
av vann bøte litt på den varme sesongen, forteller Hekkli.

SELV HADDE IKKE HEKKLI RUKKET å besøke så mange
plantefelt ennå da Skog intervjuet han, men han oppfordrer
alle skogeiere til å ta en sjekk selv på hvordan det ser ut ute
i plantefeltene. 

– Jeg har sett eksempler fra Aust-Agder der alle nyplan -
ter har overlevd. Men vi har også et eksempel i Telemark
hvor en skogeier opplevde at all suppleringen han hadde
gjort etter et snutebilleangrep hadde gått ut. For han er
årets sesong katastrofal, sier Hekkli.

– Selv om vi har sett at ettårige planter er mest sårbare,
har vi også opplevd at knehøye planter har gått ut denne
sesongen, forteller han. 

– Det virker som om geografi har hatt mye å si. 

Ellers peker Hekkli på at det er viktig at plantingen gjøres
på god nok måte, uavhengig av hvordan sesongen blir. Om
planten settes for grunt, er det ugunstig. Den må godt ned
i mineraljorden. 

Nå er det klart for årets andre plantesesong, og Hekkli
mener høstsesongen kan bli bra.

– Vi kunne ønsket oss mer fuktighet i jorda, men snart
er duggen her. 

DAGLIG LEDER I NORGESPLANTER AS, Lars Kihle, mener
årets plantesesong har gått bedre enn fryktet. 

–  Jeg har hatt kontakt med noen av de store kundene
våre, og jeg har selv vært ute på noen plantefelt. Hoved-
essensen er at det har gått bedre enn fryktet, sier Kihle. 

– Selv på de tørreste og mest solrike stedene har det
ikke vært 100 prosent utgang, sier han. 

NORGESPLANTER PRODUSERER og selger skogplanter
fra Gvarv og Hokksund, og har nedslagsfelt i Agder, Bus-
kerud, Telemark og Vestfold. I år har de så langt levert 6,9
millioner planter. 

Kihle mener den tørre sommeren på mange måter har
bidratt til å sette fokus på «hvordan plante riktig», og at
tørken var med på å samle skog-Norge på en unik måte. 

– Mantraet fra planteskolene, forskningen, NIBIO og
andelslagene var at vi kunne fortsette å plante selv om det
var varmt. Og at alle måtte plante på riktig måte. Plant på
riktig plass, pass på at pluggene er fuktige og plant dypt,
var rådene vi gav, sier han.

SELV OM DET HAR VÆRT en krevende sesong, mener
Kihle på ingen måte at det har vært en katastrofesesong. 

–  Vi har fått meldinger om noe utgang på fjorårets plan -
ter, og da spesielt planter som ikke var satt dypt nok. Det
er likevel ingen steder jeg har fått beskjed om at alt har vært
dødt. Men det har vist seg at det har vært viktig å plante
slik som vi lærte på skolen. Står røttene rett over bak ken,
så tørker de opp som en tepose utenfor koppen, sier Kihle.

Han har ikke erfaring med at visse plantetyper klarer
varmen og tørken bedre enn andre. 

– Det ser ikke ut som det spiller noen stor rolle om det
er ettårige eller toårige M95 eller M60 planter. Det som er
viktig er at planten er frisk og god, og har gode røtter. Ett-
åringene er gjerne friskere, og etablerer seg raskt, men jeg
har ingen erfaring som tilsier at dette har radikal innvirkning
på hvordan de klarer seg på en slik sommer, sier Kihle.

HAN VIL NÅ ANBEFALE SKOGEIERE å satse på høst-
planting.

–  Mange skogeiere er dessverre forutinntatte når det
gjelder å plante enten det gjelder tidlig på våren, eller på
høsten. De kan ha hatt en dårlig erfaring fra for mange år
siden, og så tenker de at dette er betegnende. Vi ser at høst-
planting er positivt på flere måter. Det er fuktighet i bakken,
og plantene er klare til å ta næring tidlig på våren før ugress
og ander vekster konkurrerer. Mitt budskap er plant hele
sesongen, men gjør det riktig, sier Kihle. 

Plant på riktig plass, pass på at pluggene er fuktige og plant dypt. Lars Kihle

qS
– Planten må godt ned i jorda, hvis ikke blir røttene som en tørr tepose
utenfor koppen, sier Lars Kihle i Norgesplanter AS. Foto: Privat
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Kriseår for mange 
entreprenører 

Dyp snø og måneder med ekstrem

skogbrannfare sliter på skogsentre-

prenørene. Opptil en tredel kan måtte

be banken om midlertidig hjelp etter

årets sesonger. Det er entreprenørene

som ender med ekstraregningene,

hevder Maskinentreprenørenes for-

bund. De ønsker å kunne drive øko-

nomisk forsvarlig hele året. 

tekst og foto:Roar Ree Kirkevold

Dyp snø og brannfare er to fordyrende forhold hevder
MEF. Derfor tapte mange skogsentreprenører penger i år.
Illustrasjonsfoto. 

3
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et har vært et svært vanskelig år for norske
skogsentreprenører, hevder Bjørn Lauritzen,
fagsjef skog i Maskinentreprenørenes for-

bund (MEF) til Magasinet Skog. 
Den dype (og langvarige) snøen krevde mer

arbeid per kubikk og enkelte skogsentreprenører
brukte 30 prosent mer drivstoff enn vanlig. Halv-
annen meter sukkersnø tærer altså både på humøret
og på entreprenørenes lommebøker.

Så kom jo tidenes tørkesommer. Også den bøy på
store utfordringer, skal vi tro Lauritzen.  Mange en-
treprenører har investert så mye at de ikke har råd
til å stå stille. Derfor må de finne drifter som er
mindre brannfarlige for å holde hjulene i gang. 

– Folk tenker kanskje ikke over hva dette betyr,
sier han. Skal du ta av og på et sett kjettinger på én
maskin så tar det innpå en arbeidsdag. For å få lov
til å hogge, må de kjøre uten kjettinger på grunn av
redusert gnistfare. I tillegg øker fraktkostnadene for-

di de måtte lete opp drifter i våtere granskog og
holde seg helt unna tørre furumoer. 

– Flytting til og fra koster rundt 10.000 kroner per
hogstlag, hevder Lauritzen. 

Alle ansatte må skogbrannsertifiseres. Bare det
tar en halv arbeidsdag per person. 

– Misforstå oss ikke, vi er med på alle tiltak som
reduserer brannfaren, og som gjør at vi kan unngå
pålagt driftsstans, men vårt poeng er at det aller
meste av ulempene må betales av entreprenørene.

– Bare det at vi er pålagt å passe på brannutsatte
hogstfelt i minimum 30 minutter etter arbeidsslutt,
utgjør 6,5 prosent av arbeidstiden. Våre medlemmer
måtte også skaffe og flytte tusenliters vanntanker
med seg på driftene. En slik godkjent tank koster
rundt 25.000 kroner. I tillegg må vi rengjøre utstyret
for støv og flis mye oftere enn ellers. 

– Større skogsentreprenører har tapt mange

hundre tusen kroner i år, sier Bjørn Lauritzen. Jeg er
dypt bekymret for hva denne høsten vil vise. 

Allerede har mellom 20 og 30 prosent bedt
finansierings selskapene om betalingsutsettelser eller
likviditetslån. Han er redd at langt flere behøver slik
kortsiktig hjelp utover høsten. 

– Sørg for å få lønnsomhet i alle drifter, råder han.
Altfor mange entreprenører lar seg presse til å tape
penger. På lang sikt er dette et problem for hele verdi-
kjeden i skognæringen, sier han.

– Vi vet at det å hogge er en frivillig utendørssport,
men alle er vel tjent med en robust næring i alle
ledd. 

– Oppdragsmengden har aldri vært større, men
jeg frykter situasjonen hvis for mange går konkurs
etter dette ekstraordinære året. Vi ber ikke om krise -
hjelp, men ønsker å drive økonomisk forsvarlig hele
året, slik at vi takler årets hendelser uten å måtte
gå til banken, avslutter han.

–d

qS

Større skogsentre prenører
har tapt mange hundre

tusen kroner i år.
Bjørn Lauritzen
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en nye åttehjuls hogstmaskinen Komatsu 901 XC kryper
over terrenget. De to ekstra hjulene gir redusert mark-
trykk og økt fremkommelighet. 

– Det er to ting som er viktig når man arbeider profesjonelt
med både tynning og sluttavvirkning, sier Erik Øverbø. Han er
salgssjef i Komatsu Forest på Stange. 

– Maskinen må komme seg frem i vekslende terreng, og
sjåførene må ha topp komfort slik at de orker å gå en tur med
bikkja når de kommer hjem. 

Øverbø og hans folk viste stolt frem den nye 901 XC med
det like nye C124-aggregatet til et hundretalls skogsentre-
prenører og andre interesserte menn (for det var kun menn
som representerte mulige kjøpere) i en skogsli på Jevnaker i
Akershus i høst. 

– Vi i Komatsu vet at det er sjåførene som må trives i ma-
skinene som vi leverer, hevder han. I kjøpsprosessen er de
minst like viktige som eierne. Derfor har Komatsu side monterte
kraner og hytte på selve kransen slik at du hele tiden har op-

timalt utsyn der arbeidet foregår, samtidig som du «sitter i
vater». 

– Førerhytta må være stor nok til å gi sjåføren romfølelse,
sier Øverbø. – Hos oss er det god plass til to personer til bak
føreren om det skulle være ønskelig. Alt settes inn på å lage
en arbeidsplass som både kommer seg frem, er effektiv og gjør
at de ansatte trives. 

Alle Komatsu hogstmaskinene har trepunkts hydraulikk. Tre
uavhengige pumper jobber sammen for å få økt kapasitet og
rask reaksjon på sjåførens ordre. 

– Nykommerne 901 XC og storebror 931 XC er rett og slett
en nyvinning på åtte hjul, påstår Øverbø.  

I tillegg viste Komatsu frem lassbæreren Komatsu 875. Med
7,4 liters motor som er gjerrig på drivstoffet, samtidig som den
skal få frem inntil 16 tonns lass i de fleste terreng.

– Vi er stolte av den dempede hytta, smiler Erik Øverbø. Den
fjærer 10 centimeter, slik at du nærmest husker deg gjennom
terrenget. Dempingen sparer føreren for mange belastninger,
og gjør at han ikke sovner under Dagsrevyen hver kveld. 

Maksimalt kan hytten løftes hydraulisk 20 centimeter. I lun -
nen gjør det at du får litt bedre utsikt over de høyeste stab-
lingene.

d

T E K N I K K

Komatsu Forest viser nå frem flere nyheter både på hogstmaskiner,

aggregater og lassbærere. Styrke, effektivitet, fremkommelighet og

ikke minst komfort står i fokus for «de røde» maskinleverandørene.

tekst og foto: Roar Ree Kirkevold

Sidemontert kran på hogstmaskinene gir bedre oversikt, som på en gravemaskin, hevder Komatsu-selgeren. Sjåførene er enige. 

Økt komfort og markgrep
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Pålegget
avgjør lunsj -
pausen
Jan Frode Løkken kjørte lassbærer i
14 år til han kjøpte egen gård med
gris- og ammekubesetning i 1990.
Nå har han solgt dyrene og er til-
bake på en ny Komatsu 855 lass-
bærer, eiet av Berger Sag i Aurskog. 

– Det er så fritt og godt i skauen,
smiler han. Har du en god hogst-
maskinfører som du er kamerat med,
så er livet lett blant grantrær og
kvaelukt. 

– Komforten var viktigst når vi
skulle velge modell og type. Vi
hadde valget mellom rød eller blå
maskin. Komforten og menneskene

på verkstedet ble avgjørende. Alle
lassbærere er sikkert gode, men når
du har blitt kjent med folkene som
leverer og reparerer, så betyr det
mye, påstår han. 

– I hele vinter kom jeg godt frem i
en meter med snø, og i sommer
hadde jeg fortsatt presis 22 graders
varme i hytta. Hadde det kun vært ei
vifte som i gamledager, hadde få
orket å sitte dag ut og dag inn på en
lassbærer. 

– Jeg trives så godt at hvis jeg har
lange vendinger og ost og pølse på
skivene, så kjører jeg mens jeg
spiser. – Men har jeg syltetøy, så
stopper jeg altså, smiler han. Det
skal forbli en ren arbeidsplass til han
blir godt over 70. Og det er lenge til.

Skau er
lidenskap
– Skauen er en lidenskap for meg, for-
teller skogsentreprenør Sven Kristian
Vaglen fra Halden. Han kjører sin
niende hogstmaskin (den store
Komatsu 931 XC). Forskjellen fra den
første hogstmaskinen i 1979 er
enorm. Også fra den forrige
Komatsuen på seks hjul, er over-
gangen til åttehjulingen 931 XC stor. 

–Komforten var nok det som av-
gjorde dette byttet, smiler han. Jeg
har jo blitt en voksen mann.

De er ikke mulig å sammenligne,
hevder han. Nå sitter han og kjører i
ett i 12 – 13 timer uten å miste kon-
sentrasjonen. 

For Vaglen bekrefter at det er tre
ting som gjelder: Effektivitet, komfort
og fremkommelighet. 

– Før hogg vi halve dagen og
skrudde eller hentet beter («beter» er
deler,

for deg som ikke er ekte østfold-
ing), resten av dagen. Nå kjører jeg
hele skiftet og går en smørerunde
rundt maskinen før jeg tar kvelden,
forteller han. Om noen år håper han
at sønnen vil ta over driften. Da skal

han beholde denne Komatsuen og
hjelpe til når lengselen etter kvaelukt
og svart kaffe på bål med lassbærer-
sjåføren blir for påtrengende. 

Vaglen har ingen ansatte. – Bare
meg og maskinen, smiler han. – Jeg
vil hogge og være fri, ikke ærbe med
administrasjon på kontor.

Datamaskinen i hogstmaskinen
samler alt du ønsker deg av infor-
masjonen. Her kan du dokumentere
hva du gjør og planlegge fremover.
Alle dataene er tilgjengelige.

– Jeg er ikke så god på alle data -
detaljene, så jeg har lært meg det
nødvendige, forteller Vaglen. 
– Trenger jeg hjelp, så har jeg en av-
tale med Komatsu-folkene om umid-
delbar service. Jeg bare ringer opp, så
logger de seg rett inn på maskinen
min der og da. Det er av stor verdi for
meg. Slik slipper jeg kostbar og irriter-
ende driftsstans, sier han.

– Framkommeligheten sitter i
hue. – Du må kunne lese terrenget
før du kommer dit. Planlegge
hvordan du skal komme deg fram.
Med åtte hjul og stramme kjettinger,
eller riktige belter, går maskinen mye
brattere enn du selv tør. 
– Det er jeg og ikke min røde arbeids-
plass som sier stopp først, smiler han. 

Førerhytta må være 

stor nok til å gi sjåføren

romfølelse. 
Erik Øverbø

qS

T E K N I K K

– Med god komfort, skal jeg holde på til jeg blir 70 år, sier Jan Frode Løkken. 

– Fremkommeligheten sitter i hue,
påstår Svein Kristian Vaglen. Hogst-
maskinen går lenger enn du tør. 
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nteresseforumet Norsk Ved tror at det blir meget
stor etterspørsel etter ved utover høsten og vin -
teren i år. 
– Strømprisen er rekordhøy på grunn av mang-

lende vann i magasi nene, sier fagsjef i Norsk Ved,
Øyvind Stranna Larsen til Magasinet Skog.  

Fortsatt lite nedbør gjør at strømprisen høyst
sannsynlig vil fortsette å øke. 

I tillegg var forrige vinter både kald og lang, og
folks vedboder er like tomme som vedselgernes
lager reserver. Man behøver altså ikke ha doktor-
grad i sannsynlighetsberegning for å spå at det fort
kan bli klon dyke i vedmarkedet fremover. 

– Etterspørselen etter ved startet allerede midt i
sommerhete juli, opplyser Stranna Larsen. Det nor -
male er i slutten av august og utover til og med
oktober. 

– Hvert år kjører vi en stor undersøkelse blant
våre medlem mer, forteller han. Den viser helt klart
at major i teten av vedprodusentene har lite ved på
lager etter godt salg i fjor, og at de planlegger økt
produksjon også i vinter for salg i 2018 / 2019. 

– Vær tidlig ute, for det er en overhengende fare for
at de som bestiller virke til vedproduksjon sent ikke

kommer til å få noe, sier prosjek tkoordi nator i AT
Skog, Jan Henning Rogstad.

Det er han som har hånd om dette markedet i
Telemark og Agder fylkene. Han er enig i utsiktene
fremover, og ser en klar tendens til at de profe-
sjonelle vedprodusentene bestil ler tidligere og
større volumer. 

– Hadde jeg vært en skogeier som selger virke til
vedprodusenter, så hadde jeg meldt det inn via oss i
ATSkog, hevder han. Det sikrer en proff håndtering
både når det gjelder oppgjør, transport og hele pro-
sessen. 

Rogstad er glad for den økte vedetterspørselen. 
– Det gir mer aktivitet i skogene, og det er en

viktig del av vårt formål, sier han. 
– Prat med skogbrukslederen din hvis du vil ha

virke til vedproduksjon, sier Kirsten Walhovd. Hun
er kunde konsulent på det nye servicesenteret til
Viken Skog. Også de har merket en rekordtidlig
etterspørsel. 

– Vær seriøs og pass på de faste vedkundene, opp-
fordrer skogeier, skogs entreprenør og deltids-ved-
produsent Jan Frode Løkken i Sørum. 

– Jeg hogger vedvirket mitt selv. Det er flotte for-
hold nå utover høsten helt til snøen kommer. Van-

lige trakto rer kan slite i metervis med snø, så alt
som ligger klart tidlig er også prak tisk, hevder han. 

– Jeg kappet 40 tusenliters sekker med ved eks-
tra i fjor, men er praktisk talt utsolgt, forteller
Løkken. 

– Min filosofi er å passe godt på de faste kundene
som har kjøpt ved av meg i opptil 20 år. Derfor
holder jeg igjen litt ved som buffer til dem hvis de
går tom me. Dessuten legger jeg ikke på vedprisen
mer enn van lig prisøkning. Nå som det sikkert blir
stor etterspørsel, kan det være fristende for enkelte
å ta noen kortsiktige gevin ster, men i det lange løp
tror jeg ikke det løn ner seg, slår han fast. 

Jan Frode Løkken lagrer veden innendørs, men så
lenge det er et lag paller mellom veden og
presennin gen, og gjerne stein eller grov pukk og et
ekstra lag med paller under, så går det fint å tørke
den utendørs også, påstår han. 

Riktig nok hvis du har gode plater som er festet
med strop per og vekt slik at de ikke blåser av, eller
aller helst har en solid kvalitets presenning. 

– Vær langsiktig, selg tørr ved av god kvalitet til
en langsiktig pris og ta ekstra godt vare på dine faste
kunder, er Løkkens gode råd i disse vedtider. 

Etter en kald og lang vinter og en
rekordtørr sommer over store deler
av landet, ligger det an til rekordetter-
spørsel etter fyringsved. Strømprise-
ne slår alle rekorder og vedlagrene er
små. Nå gjelder det å fyre opp ved-
maskinene. Men vær ute i tide, råder
ekspertene. 
tekst og foto: Roar Ree Kirkevold
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Dette kan bli tiårets vedvinter!

Vær tidlig ute, for det er en overhengende

fare for at de som bestiller virke til ved-

produksjon sent ikke kommer til å få noe. 

Jan Henning Rogstad
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Fagarbeider Harald Kristiansen hos

Lågen arbeidstjenester i Kongsberg

merker også godt den enorme etter-

spørselen etter ved.

år var vi utsolgt tidlig i august, mens vi vanligvis
har salgsved til over nyttår, forteller han. Daglig
ringer flere kunder som vil kjøpe ved som de
15 brukerne har kløyvd og lagt i småsekk.

– Vi selger veden til markedspris og markedsfører
den via kommunens hjemmes ider, forteller han. For
oss er omsorgsdelen viktigere enn hvor mye ved vi
kommer på markedet med, men i år tror jeg vi kunne
solgt enormt mye mer enn vi har.

MIDT I TUNET på Bakkegården står vedmaskinen.
Den bruker de til å kappe kubber som de triller inn i
låven for å kløyve på mindre vedkløyvere. 

Trenden går klart mot at kundene vil ha småsekker
med godt kløyvd ved, som de orker å løfte. 

– 27 centimeter passer best i rentbrennende ovner,
hevder Kristiansen, som også forundrer seg over at
ikke flere gjør som han, nemlig fyrer med granved. 

– Bjørkebarken soter mye, sier han. 
På den tilrettelagte bedriften får de mye virke fra

kommunen. I tillegg hogger de en del selv. 
– Jeg kommer til å bestille tidligere enn vanlig i år,

sier Kristiansen. Hadde vi hatt litt større plass, kunne
vi lagt litt på lager. Slik som situasjonen er nå, kommer
vi nok dessverre til å få øvd oss på ordene «dessverre
utsolgt» i hele høst og vinter frykter han. 

Uansett er vedproduksjon flott som godluktende
tilrettelagt arbeid, mener Kristiansen.  

Utsolgt
før det
starter

Bjørkebarken soter mye.

–I

qS

– For oss er omsorgsdelen viktigere enn hvor mye ved vi
kommer på markedet med, men i år tror jeg vi kunne solgt
enormt mye mer ved enn vi har, forteller Harald Kristiansen
ved Lågen Arbeidstjenester i Kongsberg.
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ravene ble utviklet av en nasjonal arbeidsgruppe
bestående av representanter fra skogbruket,
skog industrien, naturvernorganisasjoner, fri -

luftsorganisasjoner og samene.
– Dette har vært et møysommelig og viktig arbeid

for å sikre at tømmer fra store skogområder ikke skulle
bli definert som tømmer fra uakseptable kilder. Arbeidet
har gått over to og et halvt år. Vi har nå fått en ordning
som vi anser som akseptabel med tanke på mulig hetene
for norske skogeiere til å fortsette å levere tømmer til
industrien som FSC Controlled Wood, sier Nils Bøhn,
direktør for skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges
Skogeierforbund.

FSC Controlled Wood er ikke det samme som en FSC-
sertifisering. Controlled Wood-systemet ble introdu sert
av FSC i 1997 for å unngå at tømmer fra uakseptable
kilder skulle bli brukt til å lage produkter som er merket
som FSC-sertifiserte. 

I Norge omsettes omtrent 5 prosent av tømmeret
som FSC-sertifisert, resten som PEFC-sertifisert. Kravene
fra marke det innebærer imidlertid at en betydelig del
av det PEFC-sertifiserte tømmeret også må være god-
kjent som FSC Controlled Wood. Kravene til FSC
Controlled Wood er derfor viktige for norsk skogbruk.

Fram til nå har blant andre skogeierandelslagene levert
FSC Controlled Wood basert på at de selv har gjen-
nomført en egen forenklet vurdering av risikoen for at
tømmeret kan komme fra uakseptable kilder. I praksis
har PEFC-sertifisert tømmer blitt akseptert å oppfylle

kravene også til FSC Controlled Wood. 
FSC internasjonalt har imidlertid bestemt at dette

ikke lengre er tilfredsstillende og stilt krav om at det
skal foreligge en nasjonal risikovurdering godkjent av
dem for å kunne levere tømmer som Controlled Wood.

– Vi opplevde utfordringer med en veldig rigid
tilnærming til hva som skulle karakteriseres som kont-
roversielle kilder i starten av prosessen. FSC interna-
sjonalt fikk utarbeidet en risikovurdering for Norge som
var helt uakseptabel. Denne ville blitt gjort gjeldende
dersom det ikke hadde lyktes med å bli enige om en na-
sjonal risikoanalyse i en nasjonal prosess, forteller Bøhn.

– Alle partene i denne prosessen har vært opptatt
av å komme fram til krav som alle parter kunne aksep -
ere, og som tok utgangspunkt i den norske virkeligheten.
Felles mål, et godt samarbeidsklima og en enighet om
at kravene måtte være faglig baserte, var avgjørende
for at vi lyktes med å få til en enighet. Uten denne ville
betydelige skogarealer i praksis kunne blitt båndlagt,
påpeker Bøhn.

Bøhn forteller at den norske risikoanalysen som nå er
godkjent vil sikre at norske skogeiere stort sett vil kunne
levere tømmer på lik linje med tidligere, men noen få
endringer blir det likevel. Det vil blant annet bli enda
vanskeligere enn for å få levert tømmer fra områder
med store konsentrasjoner av rødlistearter.

Andelslagene og andre som vil levere FSC Controlled
Wood har nå et halvt år på seg for å implementere
de nye kravene. De nye rutinene må være på
plass seinest 27. februar 2019.

Nils Bøhn er direktør for skog
og arealtilknyttet virksomhet
i Norges Skogeierforbund.
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Alle partene i

denne prosessen

har vært opptatt

av å komme

fram til krav som

alle parter kunne

akseptere, og

som tok utgangs-

punkt i den nors-

ke virkeligheten.

NORSKE KRAV TIL FSC
CONTROLLED WOOD
ER GODKJENT
FSC internasjonalt har nå

godkjent kravene for å

levere tømmer som FSC

Controlled Wood fra norske

skoger. Kravene betyr en del

nye rutiner, men norske

skogeiere kom likevel bedre

ut av prosessen enn

Skogeierforbundet fryktet.

tekst: Gina Aakre
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Slakteresultat og kvalitet
på kjøttet påvirkes allerede

i det dyret felles. For å oppnå
et rent slakt blir mange av kortene

lagt allerede når dyret er åpnet og
etter hvert blir fraktet ut av skogen.
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et er mye som kan gå galt i prosessen med å felle,
vomme ut, frakte og partere vilt som skal bli kjøtt
på menneskenes bord. Et skudd kan havne litt feil

i viltkroppen, jegeren kan være uheldig og rispe litt i vom
eller urinblære, eller transporten ut fra fallstedet kan gjøre
at viltet blir tilgriset av søle. De fleste jegere med noe farts-
tid har erfaring for at slike uhell lett kan skje. 

HYGIENE VED BEHANDLING AV FELT VILT starter egent-
lig i det viltet skytes. Det at skuddet sitter der det skal, i
brysthula, er en god start. Da lider ikke dyret unødig,
samtidig som jegeren unngår å perforere indre organer for
mye. Det blir gjerne mye blod, men blodet er så rent som
det kan være. 

Har man benyttet blyammunisjon (vi tar ikke debatten
rundt bruken av dette her) bør man skjære vekk en del
kjøtt og vev rundt sårkanalen etter kulas ferd i dyret.

KRAVENE TIL RENSLIGHET er helt sentrale når vilt skal
gjøres opp. Ved utvomming og videre håndtering, kan det
være en utfordring å være langt til skogs eller fjells med et
stort og tungt dyr, som for eksempel elg, hjort eller rein.
Disse må gjerne gjøres opp på stedet. Rådyr, som ofte kan
bæres ut, kan slik sett være enklere å håndtere, men kravene
til renslighet er likevel de samme. 

Ved utvomming er det svært viktig å vite forskjellen på
rent og urent. Den som vommer ut skal bruke den ene
hånda til å holde i skinnet, mens den andre fører kniven.
Kniven skal ikke komme i berøring med innvoller, avføring,
jord osv. Vi snakker altså om ren og forurenset hånd, der
hånda med kniven skal være den rene. Det å bruke hansker
under jobben, endrer ikke på det forholdet.

VEIEN UT FRA FALL- ELLER UTVOMMINGSPLASS til der
hvor dyret skal flås eller skjæres, foregår gjerne med en
eller annen form for hjulgående utstyr. Hvordan viltet
fraktes vil også kunne påvirke kvaliteten på det ferdige
kjøttet. Får man et velt, eller viltet på annen måte havner
i søla, kan det forringe kjøttkvaliteten.

Når viltet skal flås, henges eller gjøres opp melder
kravene til slakteplass eller slaktebu seg. Her er det
Mattilsynet som definerer reglene, og selv om kravene
kanskje til tider kan virke firkantede, er det overordnede
målet å sikre et mest mulig holdbart og helsemessig trygt
og godt kjøtt. Reglene er også laget for at forbruker skal
kunne spore produktet tilbake til sin opprinnelse.

ALLE SOM OMSETTER VILTKJØTT bør  kjenne til inn-
holdet i særlig to viktige forskrifter, nemlig Animalie -
hygieneforskriften og Næringsmiddelhygieneforskriften,
som begge stiller klare krav til hva som gjelder ved omset-
ningen av kjøtt, herunder også viltkjøtt.

Ifølge Harald Øverby i Mattilsynet er det to helt grunn-
leggende krav for at et viltbehandlingsanlegg, som er det
formelle navnet på ei slaktebu hos Mattilsynet, skal kunne
godkjennes. Det ene er at rommet skal kunne vaskes, noe
som i praksis betyr glatte plater på vegger og i gulv. Det
andre er at det skal være tilgang på rennende vann av
drikkevannskvalitet. Det siste fører gjerne også til et behov
for et sluk der vannet kan renne ut.

– DESSUTEN ER KJØLEKAPASITET VIKTIG, poengterer
Øverby videre.  – Når to-tre-fire elger skal slaktes og henge
til de har nådd en anbefalt temperatur på 40 døgngrader,
må anleggets kjølekapasitet, herunder lufting og fjerning
av fukt, dimensjoneres deretter, sier han. 

d

Årlig felles omkring 100.000 hjortevilt i Norge. Dette betyr

store mengder kjøtt, men mat til menneskelig konsum er

underlagt strenge krav til kvalitet og riktig behandling på

veien fra levende vilt til godkjent kjøtt på middagsbordet. 

tekst og foto: Anders Hals

Når to-tre-fire elger

skal slaktes og henge

til de har nådd en
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på 40 døgngrader,
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lufting og fjerning av

fukt, dimensjoneres

deretter. 

Harald Øverby

Strenge krav til behandling av

viltkjøtt

l‘
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En nyskutt villrein er gjort opp og
klar for noen dager på kjøla. God
kjølekapasitet er en av mange for-
utsetninger for god kjøttkvalitet.

Glatte plater på vegger
og på  gulv og tilgang
på rennende vann av
drikkevannskvalitet.

V I L T
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Dårlige kjøleforhold vil kunne føre til at slaktet ikke
tørker skikkelig opp på utsiden, slik at kjøttet får ei slags
melert hinne, i ytterste konsekvens med mugg. Da er
kjøttet naturligvis uegnet som menneskemat.

Er det slik at viltet slaktes/gjøres opp ute i det fri, er
det sjelden et problem med luftingen, selv om stadig
mildere høster kan sette kravene til kjøling på en viss prøve.
Et annet element når man gjør opp viltet ute, er at det
gjerne bør gå et år mellom hver gang det samme stedet

brukes. Da vil normalt alt av spor etter de dyrene som ble
gjort opp der forrige gang, og også eventuell smitte fra dis-
se, ha forsvunnet.  

– FINNER DU LITT MOSE ELLER HÅR  på kjøttet fra egen
jakt, eller på kjøttet du kjøper fra en jeger du kjenner, så
er nok ikke hele prosessen i forkant helt etter boka. Stort
sett er det likevel greit, men de færreste ville nok ha godtatt
dette dersom man fant kjøttet i kjøledisken på nær-
butikken, sier Øverby.

Økte krav til behandlingen av kjøttet handler i stor grad
om hva som er vanlig i «dagens bruk» av viltkjøtt. Tid-
ligere var det mer vanlig å tilberede kjøttet lenge, og å
servere det godt gjennomvarmet. Dermed var heller ikke
kravene til behandling like strenge som i dag, hvor kjøttet
langt oftere serveres rått, eller mye lettere var behandlet
enn tidligere. 

– Slikt rått eller lite varmebehandlet kjøtt gir naturligvis
større risiko for at man kan bli syk av det man spiser, under-
streker Øverby.

– HOVEDFORSKJELLEN mellom å behandle hjortevilt og
vanlig storfeslakt er at viltet gjerne kommer inn i slakte-
anlegget som døde dyr, mens husdyrene kommer inn
levende, sier Urd Langeland, som arbeider ved Mattilsynet
på Gjøvik. 

Hun viser til Animaliehygieneforskriftens § 12 der det
heter: Kjøtt fra viltlevende vilt skal lagres og transporteres
slik at det er beskyttet mot forurensning, ikke forringes unødig
og slik at dets naturlige kvalitet er tilstrekkelig ivaretatt. 

Kjøtt skal dessuten kun omsettes som hele, halve eller
til dels kvarte skrotter (§ 13).

I § 14 heter det: Ved omsetning til lokal detaljist skal viltet

Mye taler for at ganske mange lokaler brukt for å slakte elger, villreiner osv. ligger et stykke unna
forholdene på det godkjente viltbehandlingsanlegget til Bjørn O. Bergan ved Kongsberg.

Hånda som fører kniven
under flåing skal være
ren. Den andre holder
gjerne i skinnet under

flåingen, men det regnes
ikke som rent. Derfor skal

hånda som holder i
skinnet, ikke berøre kjøtt.
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Hovedforskjellen mellom å behandle hjortevilt og vanlig storfeslakt er at viltet gjerne

kommer inn i slakteanlegget som døde dyr, mens husdyrene kommer inn levende. 
Urd Langeland

enten være kontrollert av Mattilsynet eller undersøkt av kom-
petent jeger. 

– Vedkommende skal så snart som mulig etter felling
kontrollere at buk- og brysthule er tømt for innvoller og
organer, samt sjekke slakt eller organer for tegn som
eventuelt kan tyde på at kjøttet kan utgjøre en helserisiko,
forklarer Langeland.

DENNE KONTROLLEN skal altså foretas av en kompetent
jeger, noe som i dag normalt betyr at vedkommende har
fullført en opplæring som feltkontrollør. I utgangspunktet
er det ønskelig at hvert jaktlag har en egen feltkontrollør
tilgjengelig.

Det er utarbeidet en bransjestandard for feltkontrol -
lører som er utarbeidet av Skogkurs i samarbeid med
Norges Skogeierforbund. Bransjestandarden ble vurdert
av Mattilsynet 04.05.2015, og funnet å være i samsvar med
gjeldende regelverk, herunder Næringsmiddelhygiene -
forskriften med EUs forordning 852/2004, og Animalie -
hygieneforskriften med EUs forordning 853/2004.

STANDARDEN omfatter omsetning av kjøtt av elg, hjort,
villrein, dåhjort og rådyr direkte til sluttforbruker og om-

setning av hjorteviltkjøtt til lokal detaljist som leverer
direkte til sluttforbruker, samt videresending av skrotter
av hjortevilt til viltbehandlingsanlegg eller til Mattilsynets
kontroll. 

Feltkontrollen foretas enten på fallstedet eller på
jaktlagets slakteplass. I fall kontrollen foretas på jaktlagets
slakteplass, skal disse fylle kravene Mattilsynet setter for
slike. Kontrollstedet kan forøvrig godkjennes på forhånd,
eller ved første kjøttkontroll.

Kravene som Mattilsynet har satt til vilt-
slakt kan virke strenge, men i takt med mer
moderne bruk og behandling av kjøtt, er
dette til forbrukerens beste. Verken jeger,
selger eller forbrukerne er tjent med at det
omsettes kjøtt som ikke er behandlet i tråd
med regelverket for god mat hygiene, eller
at kjøttet ikke kan spores tilbake til opphavs-
og slaktestedet, dersom noe skulle skje med
det på veien til middagsbordet. qS

Kilder: Mattilsynet | Bransje standard for feltkontrollører | Animaliehygiene-forskriften med vedlegg
EUs forordning 853/2004 |Næringsmiddelhygieneforskriften med vedlegget EUs forordning 852/2004.
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«Jeg har ventet i 25 år på denne hjelmen . Hodet er det
viktigste av alt å beskytte. For at så mange som mulig skal
bruke hjelm er det viktig at hjelmen er så funksjonell og
behagelig som mulig. Pfanner har lagt ned store resurser
på å lage den optimale hjelmen for motorsagbrukere, red-
ningsmenn o.l. De har etter min mening laget den desi -
dert beste hjelmen for motorsagbrukere enten de er på
bakken eller oppe i trærne. De har lagt stor vekt på at den
skal være behagelig, fordele trykket på hodet og ha en
rekke -nesser og tekniske løsninger. »
�Visiret er tett på toppen, -nnes med grov og -n net ting,
stikker ikke høyt opp og har beste siktfeltet både opp/ned og til sidene. � Øreklokkene har justerbart
trykk og sklir inn under hjelmen når de ikke er i bruk. �Den patenterte nakkestrammeren gjør at den

sitter på hodet uten øreklokker. �Mulighet til å montere inn briller, radiokommunika-
sjon, nakkebeskyttelse, lommelykt m.m. �Man hører på radio via telefonen, spiller
podcast eller prater i telefonen i Sena kommunikasjonssettet. �Leveres med -nt eller
grovt visir, i /ere farger, i skogsversjon og arboristversjon.

Denne Protoshjelmen fra Pfanner må du prøve!

Jeg har den på lager!

Undertegnede i Motorsag-VM i Polen 1981 med en
Nordvip hjelm. Sammeligner du med Pfanner Protos
ser du at utviklingen har vært enorm. PS. Det ble sølv
i kvisting og sverdsnuing og bronse sammenlagt.

Følg nyheter på                     , og se nærmere 50 %lmer på                 fra Antons Timber!  Se www.anton.no.

Pfanner verneutstyr og mye
mer -nner du i nettbutikken.



Nytt og nyttig

Rett i sekken,
om og om
igjen
Kjøper du Bigbag-sekker, kan du
slippe veden rett oppi fra trans-
portbåndet uten å slite ut
familiemedlemmer eller andre med
stabling. Bigbag-sekkene tåler godt
flere års bruk selv om både UV-
stråler fra sola og regnet tærer på
alt som oppbevares utendørs.

Ulf Mediaas i Ulf Mediaas AS gir
gode råd om vedtørking: – Sett
gjerne på hette på Bigbag-sekkene
rett etter at de er fylt, eller plasser
sekkene under tak med åpne
vegger for lufting. Hogger du virket
før sevja stiger, halveres tørketiden,
og når du har tømt Bigbag-sekken,
så ta den innendørs. Da varer den i
mange år. Gode rutiner og bra
produkter øker både inntjeningen
og arbeidsgleden i vedhaugen. 

Bigbag-sekkene fås i 1 500 og
1 000 liter hos ulike landbruksfor-
retninger eller på www.um-as.no.
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Send tips til Nytt og nyttig
på: redaksjonen@skog.no

Nå kutter batterisagen hardved
Milwaukee lanserer en helt ny M18FUEL 18 V motorsag. Det nye 12,0 Ah batteriet
tåler ifølge importøren opptil 150 kutt av 100 x 100 millimeter furutre på bare én
ladning. Børstefri motor opprettholder kraften og hastigheten gjennom krevende
bruk, og den nye elektronikken skal sikre maksimal ytelse under belastning og be-
skyttelse mot overoppheting og overbelastning. Oppnår full hastighet på under ett
sekund. Denne nye motorsagen er fullt kompatibel med hele Miløwaukee-M18-sys-
temet. Altså over 135 batteridrevne verktøy som kan bruke de samme batteriene. 
Vekt med 12,0 Ah-batteri: 6,4 kilo,
Hastighet: 6 600 omdreininger,
Kjedehastighet: 12,4 m/sek
Automatisk kjedesmøring. 
Finn din nærmeste forhandler
på www.milwaukeetool.no

Effektivt pakkebord for deg og ryggen din
Ved i sekk pakkesystemet til Nøssemark Ved og Tre/Tommen Gram er totalt elektronikkfritt (kan altså
brukes av ALLE). Fyll opp 1,8 kubikkmeter rett fra vedmaskinen, eller med tørr ved. Vipp opp og pakk i 60,
40 eller enda mindre sekker. For under 40.000 kroner får du effektivitet i vedpakkingen samtidig som du
sparer ryggen riktig
arbeidsstilling. Passer
for deg som pakker
2000 til 15.000 sekker
i året (også topp til til-
rettelagt arbeid!). 
Se tommen.no eller
nosvedtre.no 
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Kjøttkaker, karbonader,

viltkaker, elgkarbonader,

hjortekarbonader....Kjær

t barn har mange navn.

Overfor ungene er det

kanskje like greit å kalle

det burger. Den har de

fleste et positivt forhold

til, selv om disse

viltkakene er omtrent så

langt fra burgersjappa

som det går an å komme! 

tekst og foto: Kirsten Winge
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in oppskrift er laget for å ta vare på de
gode smakene som finnes bare hos
dyr som har beitet på næringsrike og

smakfulle ville vekster. Nettopp derfor sper jeg
lite, og begrenser krydringen til en liten smaks-
forsterker som ikke ødelegger råstoffets karakter.

I forbindelse med partering og ivaretakelse
av hjort og elg, blir det alltid en del kjøtt som
males eller kvernes. Dette er utgangspunkt for

gode måltider. Jeg vil slå et slag for viltkaker
som lages av enten malt elgkjøtt eller hjortekjøtt
blandet med malt lammekjøtt. Sesongen for
både vilt og lam faller sammen, og da er det
fantastisk å kunne kombinere to typer kjøtt som
sammen gir god smak, fin konsistens og et saft-
fullt produkt. Mange synes karbonader av hjort
og elg kan bli vel tørre. Kombinerer du med
malt lammekjøtt blir karbonadene saftige.

M

Kirstens
viltkaker
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Dette gir middag til 4 personer:
300 gram malt elgkjøtt eller hjortekjøtt

200 gram malt lammekjøtt

1 ss potetmel

1 ss strøkavring

1/2 finhakket eller raspet løk (middels stor)

1 egg

cirka 1 ts salt

1/2 ts svart pepper

1 ts viltkrydder (det er mange forskjellige 

typer viltkrydder)

Cirka 1-1.5 dl melk eller vann

Smør til steiking

Fremgangsmåte:
Bland alle ingrediensene bortsett fra melk eller vann.
Sørg for at det malte viltkjøttet og lammekjøttet
blandes godt slik at du får en homogen masse. Spe med
væske til farsen får en passende konsistens. Den skal
ikke være for fast og ikke for løs. Jeg bruker som regel å
blande ingrediensene med rene hender. Da er det lett å
kjenne hvordan konsistensen er på farsen. 

Viltkakene steikes på middels varme i steikepanne.

Da gjenstår 
det bare å ønske
godt måltid!

Som tilbehør til viltkakene 
foreslår jeg tradi sjonell kål-
stuing. 
Dette trenger du til 4 personer:
750 gram hodekål

vann som dekker hodekålen i kasserollen

2 ts salt

4 ss smør

4 ss hvetemel

Cirka 6 dl kraft fra kokingen

¼ ts malt muskat

¼ ts svart pepper

smak til med salt

Tips for å få saftige og 
gjennomstekte viltkaker:

Steik viltkakene på begge sider i steikepannen, slik at de får fin over -
 flate med steikeskorpe.  Deretter heller du vann over vilt kakene
slik at de så vidt er dekket. La dette stå og småkoke eller trekke
(ikke fosskoke!) i cirka 10 minutter. På denne måten får du saftige
viltkaker, og de er garantert gjennomstekte og ikke rå i midten.
Krafta fra denne prosessen tar du vare på og bruker som utgangs-
punkt til saus. Du kan også bruke ferdigkokt kraft og slå dette
over viltkakene. Da får viltkakene enda bedre smak.

Fremgangsmåte:
Skjær kålen i strimler, og kok den sammen med vann og
salt i 10-15 minutter til kålstrimlene er gjennomkokt. 

Smelt smør i en kjele, og tilsett melet. Rør sammen
slik at det ikke blir klumper. Spe med kokekrafta til en
litt tykk konsistens. La sausen koke 4-5 minutter. Smak

til med muskat, pepper og salt. Tilsett den kokte kålen
til slutt, og rør sammen saus og kål forsiktig. 
Kirstens viltkaker serveres sammen med kokte poteter,
kålstuing, saus og solbærgele. Du kan også bruke tra-
disjonelt tyttebærsyltetøy hvis du ønsker. qS



F R A  S K O G E N

62 Skog  6/18

Vindturbiner som er bygd av limtremoduler
er mye mer lønnsomme enn vindturbiner av
stål, sier direktør Otto Lundman i det svens-
ke selskapet Modvion. – Vi skal senke
kostnadene for tårnet med 40 prosent, sier
han.

Modvion presenterte modultårnet på
Svenska Mässan i slutten av august. Nyskap-
ningen har fått investeringsstøtte fra Energi-
myndigheten og en rekke industriforetak.
Den første prototypen i ⅕ størrelse blir reist
i skjærgården utenfor Göteborg  i begynn-
elsen av 2019. I 2020 blir det første fullskala
tårnet på 150 meter klart til levering. Den
store høyden er viktig, ifølge Lundman:

–  Det blåser sterkere og mer stabilt i
større høyder. Større rotorblader kan drive
en større generator. Dermed får vi en lav
pris pr. produsert kilowattime fra den
energien vindkraften skaper.

En viktig del av dette nye turbinsystemet
er at transporten av byggelementene blir
mye enklere enn med tårn av stål. Tårn over
100 meter krever en basediameter på mer
enn 4,3 meter, og det overskrider hva som
er tillatt å transportere av sylindere i EU og
USA. Å passere broer og tunneler og trange
steder blir umulig med sånne dimensjoner.
Frakt i moduler som settes sammen etter
endt transport, er løsningen.

–  Prosjektet vårt er ambisiøst. Men vind-
kraft er vår fremste fornybare energikilde,
og vi vil sørge for at den forblir kon-
kurransedyktig og kostnadseffektiv, sier
Lundman.

Nye oppfinnelser som denne blir en
nøkkel i omstillingen til et bærekraftig
energisystem i Europa, mener Andreas 
Stubelius i Energimyndigheten.

–  Dagens tårnteknikk med stål og be-
tong er dyr og energikrevende i alle faser.
Det Modvion presenterer her, er et stort
framskritt og kan ha god påvirkning på ut-
viklingen av verdens energisystemer, sier
han.

Treturbinermer lønnsomme

Mykpapirvokser

Produsenter og selgere av mykpapir (tørke-
papir, tissue) kan se lysere på det enn trykk-
papirprodusenter. Volumet vokser nå med

ca. 2 prosent årlig i Europa, og analytikerne
regner med en global vekst på rundt 3

prosent i årene som kommer. Siden
1994 har det globale forbruket økt

fra 16 mill. tonn til vel 40 mill.
tonn.

Forbruket er svært ujevnt
fordelt mellom ver dens regio ner.

Det europeiske markedet ugjør ca.
fjerd eparten av verdensmarkedet.

De suverent største forbrukerne av myk-
papir er folk i USA. Det årlige forbruket der
er 24 kg per capita, mot 15 kg i Vest-Europa
og Japan og 6 kg i Øst-Europa. Gjennom-
snittet i verden er 4,4 kg per capita.

Mykpapir utgjør p.t. ca. 8 prosent av all
pro dusert papp og papir i verden.
(Kilder: European Tissue Symposium/ RISI/Pöyry)
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Trykkpapir i fall
Produksjonen og leveransene
av trykkpapir fra produsenter i
Europa fortsetter å synke. I
løpet av de ti siste årene (2007-
2017) har volumet av alle
sortimenter under ett sunket
fra vel 47 mill. tonn til vel 32
mill. tonn, det vil si 32 prosent.
For sortimentet avispapir er
reduksjonen hele 37,5 prosent.
Den fallende tendensen har
fortsatt i 2018. I første halvår
gikk totalen ned med vel 4
prosent fra i fjor , avispapir
med nesten 9 prosent.
(Kilde: Euro-Graph)
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Premiekryssord 6/2018 Vi trekker tre vinnere per utgave, som får en liten hilsen i fra oss i Magasinet Skog.
Send alle løsningsordene (markerte felt) i en e-post til: kryssord@skog.no og merk emnefeltet
med «kryssord». Vi må ha svarene senest 1. november 2018. NB: Husk navn og postadresse! 
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Tall fra skogen

4
Det er bare fire prosent
av de ville vekstene her i landet som er
giftige. Resten kan man spise. Det skal
ikke mye til for å være selvberget og alle-
mannsretten gir tilgang for alle. Hedda
Kortnes i Aremark til Rakkestad Avis.

1908
Så mange branner ble registrert i inn- og ut-
mark i sommer. 22 helikopter var tilgengelige.
31.960 dekar skog og utmark har brent. Av
dette var 19.576 produktiv skog. Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

2900
Så mange verneområder har vi i Norge.
Hensikten er å ta vare på det som lever i
naturen. Normenn er i økende grad opptatt av
det biologiske mangfoldet og vern av natur-
områder. Miljødirektoratet. 

10 av Norges 20 land-
levende «nakensnegler» er fremmede
arter, altså at det ikke finnes informasjon
om at de var her før år 1800. Kun tre av
dem er svartelistet. Det er brunskog-
snegl, nettkjølsnegl og rødskogsnegl.
NIBIO. 

Siden 2013 har så mange mennesker
mistet livet i jordbruks- og skogbruks-
næringen. Derfor har Arbeidstilsynet

utpekt sikkerhet i denne næringen som hovedsats-
ingsområde i år. Gudbrandsdølen Dagningen.

20.000
Når skogsbærene er modne i juli og bjørnene
skal legge på seg fett til den kommende
vinteren, kan de spise i overkant 
av 20.000 kcal per dag. Det er ti 
ganger mer enn dagsbehovet
for en person på 
60 kilo! Nationen. 

227.000.000
Så mange kroner fikk de 29.200 skog-
eiendommene med næringsvirksomhet i
samlet skattefordel fra skogfond i 2016.
Statistisk sentralbyrå.

2.300.000.000
Oceanwood kjøpte Norske Skog med en
netto kjøpesum på 235 millioner euro, tils-
varende 2,3 milliarder kroner. Gjelden
kuttes til 1,4 milliarder kroner. Finansavisen.

10
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20.000
Så mange trær felte Mjøsen Skog i snitt hver
arbeidsdag i 2017. Andelslaget omsatte
1.192.000 kubikkmeter, noe som er ny
rekord fjerde året på rad. 

1300
I snitt koster det så mye å bygge en
meter skogsvei tilpasset tømmerbiler i
Rogaland. Tilsvarende pris i Hedmark er
500 kroner. Bondebladet. 

30.000
Så mange tømmerbillass med
tømmer (1.200.000 kubikkmeter
tømmer) skal til for et potensielt
nytt anlegg på Tofte. Drammens
Tidende.

500
En voksen bjørk kan drikke over
500 liter vann på en varm
sommerdag.
John Yngvar Larsson i boken
«Den fantastiske skogen». 
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33.790

Dette var gjennomsnittlig måneds -
lønn i 2017 for kategorien «jord-
bruks- og skogbruksmaskinførere»
Nationen. 
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Løsning 
Temakryssord 
5/18

Vinnerne av premier fra kryssord i Skog 5 presenteres i neste utgave. Disse var
ikke trukket ennå da Magasinet Skog gikk i trykken.

AVDELINGSLEDER MED ANSVAR FOR
KUNDEKONTAKT OG LOGISTIKK 100% stilling 

Hovedoppgaver for stillingen vil være: 
• Ha ansvar for årlig planlegging og fordeling av planter til kunder i samarbeid 

med daglig leder og dyrkingsleder.
• Være hovedansvarlig for kundekontakt og effektuering av ordre.
• Ha hovedansvar for plantelevering og transportplanlegging. 

Organisere plantetransport.
• Oppfølging av plantekvalitet og logistikk mot kunder.
• Nevnte oppgaver vil variere i forhold til sesong. 

Vi søker etter en person :
• Som kan ha forståelse for både planteskoledrift og transportplanlegging.
• Som er strukturert og ryddig.
• Som kan være ansvarlig for positive kunderelasjoner.
• Som kan være 3eksibel i forhold til sesongtopper.
• Som bør ha skogfaglig utdannelse eller erfaring/kunnskap relatert til skogbruk. 
• Som har serti1kat klasse B/BE.
• Som har grunnleggende datakunnskaper, gjerne ha erfaring 

med fakturaprogrammer.
• Som behersker norsk skriftlig og muntlig.
• Som behersker engelsk skriftlig og muntlig brukbart.
• Det er en fordel å være rimelig godt kjent geogra1sk i Norge.

For yttligere og mer informasjon:   www.skogplanter.no

Nærmere opplysninger: Daglig leder Arne Smedstuen telefon: 906 58 670/611 88 720.

Søknadsfrist 15.Oktober 2018. 
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Preem etablerte seg i det norske drivstoff-
markedet i fjor, da de kjøpte og overtok salgs-
og distribusjonsapparatet for fyrings olje og
landbruksdiesel fra YX-kjeden. Samtidig har
AgriKjøp, som forvalter Agrol – landbrukets
fordelsprogram, gjennomført reforhandlinger
av sine olje- og drivstoffavtaler. 

En av disse avtalene sikrer at du som skog -
eier, skogsentreprenør eller bonde kan kjøpe
anleggs- og landbruksdiesel fra Preem med
gunstige betingelser. 

Agrol-avtalen gjelder for alle som er med -
lemmer i Norges Skogeierforbund og de seks
tilhørende skogeierandelslagene i Norge. 

– Preem har overtatt hele forhandlernettet
til YX og tilbyr et landsdekkende servicenett,
forteller innkjøpsansvarlig Øivind Norderhaug
i AgriKjøp. 

– I løpet av 2017 solgte Agrol 16 milli oner
liter landbruksdiesel, så dette er en viktig av-
tale både for AgriKjøp, Preem og ikke minst
for norske skogeiere og bønder, utdyper han.

– Preem har et sterkt miljøengasjement.
Allerede i dag har vi en Preem Evolution 
Anleggs diesel der vi blander inn 5 % nye og
avanserte biomaterialer, forteller daglig leder
i Preem Norge, Ketil Thorsen. 

Sammen med Bergene Holm står Preem
dessuten bak selskapet Biozin, som jobber for
å etablere et framtidig produksjonsanlegg for
miljøvennlig biodrivstoff basert på skogs-
råstoffer i Åmli i Agder. Blir anlegget i Åmli en
suksess, er planen å etablere flere slike anlegg
i Norge. 

– Målet er å starte produksjonen av bio -
basert råolje i Åmli i 2021 eller 2022. Vi har
mål om å kunne produsere totalt 120.000
kubikkmeter råolje i året bare på dette an-
legget. Råoljen skal raffineres videre til avan-
sert biodrivstoff av Preem i Sverige. 

Produksjonen i Åmli vil alene kreve ca.
700.000 kubikkmeter flis og massevirke fra
norske skoger, noe som vil gi skogeierne fram -
tidige ekstrainntekter fra det som i dag frams-
tår som restavfall, forklarer Thorsen. 

– Mye av biodrivstoffet vil trolig gå til kjøre -
tøy på vei, men vi ønsker med tiden også å
bruke avansert andre-generasjon biodrivstoff
i landbruksdiesel. Her er vi imidlertid avhengig
av at norske myndig heter også bi drar med
incentiver som gjør en slik satsing økonomisk
forsvarlig, sier Thorsen. 

Ifølge Thorsen er avtalen med AgriKjøp en
viktig satsing i den overordnede miljøstrate -
gien hos Preem.  

– For oss er norske skogbrukere og bøn -
der viktige både som kunder, som samarbeids-
partnere og råstoffleverandører. Vi ønsker å
gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig gjen-
nom både produksjon og salg av fornybart 
biodrivstoff som kan erstatte dagens fossile
energikilder. 

– Biodrivstoff produsert på skogsråstoff gir
et høy verdig produkt med like gode tekniske
egenskaper som oljebaserte produkter. Sam -
tidig er restavfallet fra skogbruket et av de
mest klimavennlige råstoffene vi kan bruke til
den type energiproduksjon i framtiden, slår
Thorsen fast.

Les mer om denne og andre fordelsavtaler hos
Agrol på: www.agrol.no.

Preem, som er Sveriges største drivstoffselskap, inngikk nylig en avtale

med AgriKjøp om å levere fyringsolje og landbruksdiesel til norske

skogeiere og bønder. Om få år ønsker selskapet også å levere miljøvennlig

landbruksdiesel basert på norsk skog som råvare. tekst: Åsmund Lang

Preem satser mye på
produksjon av biobasert
drivstoff, og har mål om
å produsere andre-
generasjons biodrivstoff
basert på norsk skog fra
2021/22. Foto: Preem.

Vil gjøre norsk skogbruk

mer miljøvennlig
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Ryddesager
FS 460

Ryddesager

Lettstartet og sterk ryddesag for profesjonelt bruk.
FS 490 

sirkelsagblad og skogsselen 
optimert for skogsrydding. Leveres som standard med 
enkel start. Kort riggrør og 25° vinkeldrev gjør den 

forbruk, lav forbrenning og en alltid like lavt drivstoflavt drivstofforbruk, lav forbrenning og en alltid like 
ronic som standard får du maksimal efM-T

med høye krav til presisjon og driftssikkerhet. Med 
Lettstartet og sterk ryddesag for krevende jobber 

Lettstartet og sterk ryddesag for profesjonelt bruk.

ANCE PLUS.ADVADVANCE PLUS.sirkelsagblad og skogsselen 
optimert for skogsrydding. Leveres som standard med 
enkel start. Kort riggrør og 25° vinkeldrev gjør den 

forbruk, lav forbrenning og en alltid like 
ronic som standard får du maksimal ef

med høye krav til presisjon og driftssikkerhet. Med 
Lettstartet og sterk ryddesag for krevende jobber 

ronic som standard får du maksimal effekt, 

Lettstartet og sterk ryddesag for profesjonelt bruk.

ANCE PLUS.
optimert for skogsrydding. Leveres som standard med 
enkel start. Kort riggrør og 25° vinkeldrev gjør den 

forbruk, lav forbrenning og en alltid like 
fekt, ronic som standard får du maksimal ef

med høye krav til presisjon og driftssikkerhet. Med 
Lettstartet og sterk ryddesag for krevende jobber 

som holder seg skarpt lenger
sagblad som har 20 % høyere skjærekapasitet, og 
Meiseltannet spesial sagblad i stål. Dobbelttannet 

sagbladSirkel

ADVskogsselen 
Leveres som standard med sirkelsagblad og 
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