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Eksklusivt og holdbart 
Å få trelast i ulike dimensjoner og fasonger
akkurat slik du vil er i seg selv unikt, men å få
trelast på grensen av sitt utbredelsesområde
med tettvokst virke som er holdbart og
værbestandig gjør finnmarksfuru til et 
eksklusivt produkt. 
Lauvskogen i Finnmark er mest brukt som
brensel, men du kan også få veggpaneler fra
ulike lauvtreslag.

Kortreist
Det er god miljøgevinst ved å handle lokal
trelast. Benytter du finnmarksfuru som 
trelast bidrar du til mindre CO2 utslipp ved at
transporten blir kortest mulig. 

Lokal verdiskaping
Skog- og trenæringa i Finnmark består av ca
60 småbedrifter. Ved å velge lokalt produsert
trelast sysselsettes det folk både i skogen, 
i transport og på sagbrukene. Det bidrar til å
utvikle næringa i Finnmark og lokal verdi-
skaping kommer lokale bedrifter til gode. 

Naturlig impregnert 
I motsetning til hurtigvoksende treslag har
den sentvoksende finnmarksfurua en høy

andel kjerneved. Kjerneveden er impregnert
fra naturens side og trevirket er av den grunn
svært værbestandig og egner seg godt til
utendørsbruk selv under krevende 
klimaforhold. Dette gjør at kjerneved av 
finnmarksfuru er langvarige og rimelige
produkter. 

Ikke spesialavfall 
I motsetning til trykkimpregnert trelast er
det ikke krav om godkjent deponering av
restmaterialer ved bruk av kjerneved fra furu.
Restmaterialer av kjerneved kan man godt
brenne i ovnen.

Konkurransedyktig pris
På grunn av nærhet til ressurs, sagbruk o.l. 
vil ordinær trelast fra lokalt virke stort sett
ikke være dyrere enn importert trelast.

Etter kundens ønske
De fleste trelasthandlerne skaffer standard
trelast. Samarbeidet med det lokale sag-
bruket gjør at kunden også kan få nisjepro-
duktet, spesialmålene eller det lille ekstra
som gjør snekkeriet og bygget fullkomment. 
Med bruk av finnmarksfuru blir bestillingen
av trelast 100% etter kundens ønske. 

Hvorfor skal du velge  
foran importert trela    

Her er grunnen:

Kjerneved egner seg godt til utendørs bruk som for eksempel takdekke, terrassebord osv. Vekstforholdene hos oss gir høy andel kjerneved på Fin  



   e lokal trelast
  ast i Finnmark? 

Har du behov for:

        nnmarksfuru. Båtbygging har lange tradisjoner, båtbord er nisjeprodukt som kan leveres lokalt. 

Økt bruk av trevirke betyr også flere arbeidsplasser i skogen. 
Mange tjener sine første kroner på skogplanting. 

4x4, 5x5, 6x6, eller 8x8 til emballasje, støtter,
spesialbruk.

3 – 4 toms plank  (3x4 3x5 3x6 3x8 3x10) til
dekke, emballasje, grov strø.

4 – 5 – 6 – 8 toms sideskjært til emballasje, paller,
spesialbruk.

2 – 3 toms plank til bord, benker, klopper.

Båtbord, villmarkspanel og spesialdimensjoner! Osp egner seg egner seg godt til benker i badstua. Veggpaneler av osp, bjørk, gråor flotte produkter.
Her er sideskjært bjørk klar til videre bearbeiding.



Her finner du sagbruk i Finnmark

VEST-FINNMARK
EIBY SAGBRUK
Eiby, 9518 Alta eibysag@kraftlaget.no 976 68 532

BRØDRENE MATHISEN SAGBRUK DA
Kjosveien 4, 9515 Alta ingerlise@matsag.no 78 44 42 40

HALDORSEN TREPRODUKTER  
Eibyvegen, 9518 Alta haldorsen2010@hotmail.com 913 40 370

MIDT-FINNMARK
KLEMET INGOLF KILDEDAM
Bahkiljohka, 9730 Karasjok klemet@dcpost.no 416 63 401

ØST-FINNMARK
JAN SOTKAJÆRVI
9925 Svanvik 78 99 52 07

PASVIK BIOVARME AS www.pasvikbiovarme.no
Brattli, 9910 Bjørnevatn erik.malterud@live.no 932 36 967

BEN ARNE SOTKAJÆRVI
Vaggetem, 9925 Svanvik ba@sotkaverden.no 971 19 092
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Det er flere små sagbruk å finne ved å gå inn på www.finnmarktreforum.no 

Trelast fra Finnmarksskogen supplerer det som ikke kan
skaffes gjennom trelastutsalget. I tillegg er det et miljø-
riktig valg som krever lite vedlikehold og har lang levetid. 
Ta kontakt med din trelastforhandler eller direkte med 
sagbruket.


