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HEL VED HOGGESTABBEN
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Storparten av handelsveden i Norge er bearbeidet med vedmaskin, og 
vedproduksjon har lenge vært en vekstnæring i Norge. Bransjeorganisasjonen 
Norsk Ved, som ble stiftet i 1991, har nå 4200 medlemmer. Disse 
produsentenes innsats har vært avgjørende for at mengden handelsved er 
tidoblet fra midten av 70-tallet og til nå.

Tørr ved til sankthans
En klassisk norsk regel er at veden skal være felt, kløyvet og stablet innen 
påske. Da vil den være tørr til sankthans – altså etter bare to måneder. 
Slike kalenderregler kan for et moderne menneske framstå som irriterende 
gammelmannsoppdragelse, gjort for å holde late husmenn i ørene. Men når en 
studerer trærnes vekstsyklus sammen med værdata gjennom året, vil en se at de 
gamle visste nøyaktig hva de gjorde.

Før påske er det lite fuktighet i trærne, slik at det helt enkelt blir 
mindre væte å tørke ut. Innen påske er det ofte minusgrader om natta, og 
veden er mye lettere å kløyve når fukten inni er frosset. Så til genistreken: 
Gjennomsnittlig luftfuktighet varierer i vårt langstrakte land (Gardermoen er 
for eksempel mye tørrere enn Tromsø på forsommeren, men langt fuktigere 
vinterstid) – men fellesnevneren for de fleste områder er at nettopp rundt 
sankthans stiger luftfuktigheten brått – fra kanskje 55 % til over 80 %. Rundt 
denne tida begynner det å bli dugg i gresset om morgenen – et tegn på at 
det blir mer rått i været. I snitt er det også mindre regn i vårmånedene. Disse 
faktorene gjør store utslag, og det er derfor «vårtørk» er et begrep.

Hvis ved legges med god lufting tidlig på våren, kan fuktigheten synke fra 
45 % til 35 % bare på de to første døgnene, og ned til 30 % etter den første 
uka. Etter en måneds tørk med gode forhold kan den etter en måned ha falt til 
22 %, og etter to måneder ha bare 15 % fukt, et resultat som harmonerer godt 
med den gamle rettesnora. Da er det i praksis ingenting å hente i å la den ligge 
lenger, og den kan tas over i vedkjeller eller skjul.

Når veden er såpass tørr, vil den gå over i såkalt likevektsfuktighet. Da vil 
fuktinnholdet svinge i takt med luftfuktigheten, og utpå høsten kan faktisk 
ved som lagres ute bli litt våtere på grunn av væten den trekker i seg fra lufta. 
Men treets likevektfuktighet blir alltid mye lavere enn selve luftfuktigheten, 
og vil svinge tregt. En luftfuktighet på 60 % vil i 20 varmegrader gi en 

likevektsfuktighet på rundt 12,5 %, mens rått vær i lange perioder kan bety 
en likevektsfuktighet på 20 %. Den laveste luftfuktigheten som forekommer 
naturlig i Norge er innendørs i Longyearbyen om vinteren, og der er 
normaltallet 23 %. Da tørker trepanelet til 5 % fukt.

Det er liten forskjell på likevektsfuktigheten og tørkehastigheten på de 
vanligste treslagene. Unntaket er or, som kan falle til 8 % fuktighet ved vanlig 
utendørs tørking. En god metode for kontrollere tørkeprosessen, er å merke 
fire-fem kubber fra vedstabelen og veie dem med en ukes mellomrom. Når 
vekten ikke lenger faller, har de nådd likevektsfuktigheten.

Hvor tørr er veden?
Alle kjenner noen som har kjøpt vedsekker på bensinstasjoner eller hagesentre, 
kommet hjem og oppdaget at veden er umulig å få fyr på. Profesjonelle 
vedforhandlere setter sin ære i å sikre – og dokumentere – at veden er tørr. De 

En gammel regel er at en mus skal kunne løpe gjennom hele vedstabelen. Det sikrer god 
tørk. Stablet av Liv Kristin Brenden, Brumunddal.


