
Virksomhedsbesøg på Nørlund Savværk 
Nørlund Savværk, som vi skal besøge, brændte i 2005 og igen i 2012. Efter den 
sidste brand blev det genopbygget som et fuldt moderne og gennemautomatise-
ret værk. Kom derfor og se et af Danmarks største og mest moderne savværker 
for opskæring af nåletræ til konstruktionsformål, dvs. fortrinsvis til byggeri. 
Kom også og hør direktør Jørgen Sølvsten Skriver bl.a. fortælle om, hvor sav-
værkets råtræ kommer fra og hvortil produkterne sælges. 

Hjertet i savværket er den højteknologiske savlinje, der producerer 60-90 m/
min i gennemløb svarende til 2.000 stammer om dagen.  

Savværket ejes af Nørlund Fonden, der også ejer og driver Nørlund Skov, Ti-
sted Nørskov, Tingskoven og Nørlund Landbrug. Fonden ejer desuden Nørlund 
Slot. 

VIGTIGE OPLYSNINGER 
Tid  : Onsdag den 18. august 2021 kl. 19:00 - 21:00. 
Mødested : Conradsminde 23, 9610 Nørager. Parkering på den store P-plads 

på Torstedlundvej uden for savværkets område. Vi bliver afhentet 
på P-pladsen. 

Pris : kr. 40,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 70,00 for andre. 
 Prisen inkluderer kaffe og kage til den afsluttende spørgerunde.  
Tilmelding : Nødvendig tilmelding senest den 17. august kl. 12:00 på 

www.himmerlandsbilletten.dk, pr. e-mail til info@rebildturist.dk 
eller som en sidste udvej på tlf. 4088 6833. 

AFTENENS PROGRAM 
Efter en kort introduktion skal vi rundt på det kørende savværk og se de for-
skellige processer, afbarkning, opskæring, tørrestuer og høvle.  

Efter rundturen samles vi og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til Jør-
gen Sølvsten Skriver. Inden spørgsmålene får vi kaffe og kage.  

Arrangementet er en gentagelse af arrangementet den 3. juni 2021. 

Medlemskab af Turistforeningen kan tegnes ifm. arrangementet. 

        Følg Turistforeningen på www.rebildturist.dk og på Facebook. 
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Bæredygtighed 

Bæredygtighed er det første af Jørgen Sølvsten Skrivers fokus-
punkter. At være bæredygtig er livsvigtigt for et savværk for at 
kunne overleve i Danmark.  

På billedet ses savværkets elektriske trucks, som har erstattet 
de tidligere gasdrevne.  

Også anvendelsen af dansk råtræ er på dagsordenen, idet CO2-
udledningen fra transportarbejdet ifm. import kan spares.  

Træ som konstruktionsmateriale er det mest klimavenlige, vi 
har, idet træet binder CO2.  

Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at give 
deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser vi ved 
at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som værter for 
deres gæster.  

100% ressourceudnyttelse 

Næste fokuspunkt er udnyttelsen af 
alt materiale fra træet. Kernetræet 
oparbejdes til konstruktionstræ, af 
kanttræet laves der paller efter kun-
dens specifikation, barken sorteres 
og anvendes bl.a. som dækbark til 
haver og gartnerier og soldet anven-
des bl.a. som bundmateriale i ride-
haller. 

Hele tiden drejer det sig om at vende 
billedet, så det, der førhen var affald, 
i dag bliver til en ressource. 

Uddannelse 

Det tredje fokuspunkt er uddannelse af medarbejderne.  
Med stigende automatisering følger en øget betydning af 
de menneskelige faktorer.  
Derfor har Jørgen Sølvsten Skriver fokus på at styrke 
medarbejdernes kompetencer. Det sker bl.a. ved at med-
arbejderne beskriver de arbejdsprocesser, de udfører.  
På billedet ses opslagstavlen i medarbejdernes kantine. 
Stakken af gule sedler t.v. i billedet er nye idéer til for-
bedringer af enhver art. Den midterste kolonne viser pro-
jekter, der er igangsat. Og t.h. samles de afsluttede pro-
jekter. 
Den samtale, der opstår, når medarbejderne arbejder sam-
men i et projekt, er guld værd for virksomheden, bemær-
ker Jørgen Sølvsten. 


