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Sedan år 1873 har stock sågats till plankor och brä-

na virket är mycket begärligt ute på marknaden

der vid Djupsjöbacka såg i Terjärv, Österbotten.

– hållbart som byggmaterial, vackert som möbler

Familjeföretaget har med framsynthet och initia-

och inredningsdetaljer. Dessutom är en utmärkt

tivrikedom förts fram och utvecklats att motsvara

kundservice och säkra leveranser en del av vår

tidens krav, trots kriser av olika slag.

helhetskvalitet.

Idag ca 130 år senare sågar vi ännu stock till plankor och bräder. En del av utfallet från sågningen

Miljöhänsyn

förädlar vi vidare till konstruktionsvirke samt till

Vid energiproduktionen bl.a. för virkestorkarnas

inredningsdetaljer i form av list, panel och golv-

behov använder vi biprodukter från sågning och

beläggningsmaterial.

vidareförädling. Energifraktionerna som vi an-

Vi vet att en utmärkt råvarubas, traditioner, yr-

vänder består av bark, sågspån, kutterspån och

keskunnande och ett geograﬁskt fördelaktigt läge

kaprester. Metallskrot och plastavfall förs till åte-

inte räcker till för att möta framtidens utmanin-

ranvändning. Största delen av det råmaterial vi

gar. Vi måste hela tiden utveckla oss och sträva till

använder kommer från certiﬁerade skogar.

förbättringar. Detta utvecklingsarbete sker ofta i
samarbete med våra kunder.

Sågningsprocessen

Oy Forsen Ab är inne i ett kraftigt utvecklingss-

I företagets nya såganläggning sköts sågningen

kede. År 2003 förnyades stocksorteringen i sin

med hjälp av datastyrda system som övervakas av

helhet, och i september 2004 tas en ny såglinje (

sågoperatörer, från intagning av stock till färdig

reducerklingsåg ) i bruk. Den teoretiska sågning-

produkt. Då varje stock sågas individuellt utgåen-

skapaciteten stiger då till 60 000 kubikmeter såg-

de från längd, grovlek och kvalitet, är utfallet från

vara i ett skift.

varje stock på en hög nivå. Biprodukterna styrs till

Forsen kvalitet

cellulosa- och energiproduktion.

Nöjda kunder och produkternas kvalitet är ett

Vidareförädling

måste. Vår ﬂexibilitet gör att vårt företag kan häv-

En stor del av vår försäljning på den inhemska

da sig utmärkt på såväl den inhemska som den

marknaden består av hyvlade varor. I vårt sorti-

internationella marknaden.

ment ingår proﬁlerade lister, golvplank, paneler

Våra inhemska trädslag, gran och furu har en lång

m.m. Vi tillverkar också hyvlat hållfasthetssor-

växttid. Det tar ca 100 år innan stockstammen är

terat konstruktionsvirke. Utöver det levererar vi

mogen för avverkning. Vi har turen att få jobba

i dag också måttbeställda komponenter för hus-

med en förstklassig råvara. Det sega och tätvux-

byggnadsindustrin.

