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Hovedmål og delmål 
Dette prosjektet har som hovedformål å utnytte bjørk som en ressurs innenfor skogsdriften på en 
langt bedre måte enn det som er tilfelle i dag. Bjørka skal utnyttes til panelproduksjon og emner 
for møbelproduksjon.  
 

Sammendrag og konklusjon  
Prosjektet vurderes å være ferdigstilt med det som var ambisjonen, etablere høvelkapasitet, både 
dimensjoneringshøvel og flersidehøvel for å kunne foredle bjørk.  
 
Det ble imidlertid en endring i prosjektet. Ambisjonen om å lage den gamle fjøsen på gården om til 
høvellokaler måtte legges bort. Kostnadene med å etablere elektrisk kraft viste seg, til tross for 
innhentet informasjon på forhånd, til å bli for høye (opp mot kr 100.000). I stedet ble det bygget 
og installert dimensjoneringshøvel i et helt nytt 80 kvm høvel-hus på samme lokalisering som 
saghuset.  
 
Flerside-kapasiteten blir løst med inngåelse av samarbeid med nedlagte Bardufoss videregående 
skole sitt snekkerverksted. Synergiparken AS som nå eier fasilitetene disponerer også et av veldig 
få tørkeri i Nord Norge, som kan materialer ned til 7-8 % fuktighet. Det er en fordel for gulv- og 
panelbordproduksjon. 
 
Flersidehøvelen er testet og fungerer utmerket. Testproduksjon skal skje i nåværende lokaler, og 
det vurderes flytting til bygd høvel-hus.  
 
Fjøsen ble renovert til verksted for å produsere utemøbler, motorsagverksted og lokaler for 
bladsliping. Ca. 15 kubikk bjørk har blitt skjært til 1300 m villmarkspanel og 500 m 28x123 mm 
emner for gulvbord. Gjennom denne produksjonen skal kapasiteten og markedet testes.  
 
Skogsbilvei er langt på vei ferdigstilt og vil være etablert til sommeren og gi tilgang til 
materialbjørk.  
 
Gjennom dette tilskuddet har Ranum skog- og hyttedrift økt sin kapasitet betraktelig og er klar for 
modernisering av båndsag, samt etablering av tørkefasiliteter ved høvel-huset. Her blir det 
naturtørke ned til ca 15-18 % fuktighet, før den tørkes videre ned i kunsttørka. 
 
Uten videre markedsføring har bedriften høst 2022 bestillinger av villmarkspanel til en hytte og ca. 
220 m gulv til to badstuer av bjørk.  
 
Vedlagt er regnskap for prosjektet og bilder til dokumentasjon og bruk for Skogbrukets 
verdiskapingsfond. Bilder legges ut på fondets SoMe. 
 



 


