
mye tid til det, men synes det er behagelig 
arbeid å gå med ryddesag, sier Nicolai.

Lærer mye
– Det ser riktig ut at dette området er 
G20. Toppskuddet er stort allerede, for-
klarer Stein Magne ute i det nyplantede 
hogstfeltet. G står for gran. Tallet bak står 
for høyden treet har ved 40 års alder. De 
beste vekstforholdene måles opp til 26.  
 – Ungskogpleie bør vi legge inn som et 
nødvendig tiltak tidlig i skogbruksplanen, 
for her er det god bonitet, konkluderer 
Stein Magne. 
 – Jeg har lært mye av skogbruksleder 
Finn Schøning i forbindelse med hogst 
og planting, sier Nicolai om den bratte 
læringskurven som ny skogeier. Begrep 
som bonitet og ungskogpleie har han styr 
på nå. 
 – Jeg har et bedre utgangspunkt nå enn 

da jeg begynte å forvalte eiendommen for 
10 år siden, forklarer Nicolai.

Tror tømmerverdien øker
Stein Magne tråkker langbeint over hogst-
feltet, der små granplanter allerede er i 
vekst. I arbeidet med ny skogbruksplan, 
bruker han gamle planer, laserscanning 
utført av Statens kartverk og tolkning av 
flybilder. Sammen med dagens befaring, 
gir det ham et godt grunnlag for å vurdere 
skogens ressurser i nåtid og framtid. 
 – Jeg tror vi prioriterer å se på behovet 

for ungskogpleie. 
Den er vanske-
ligst å vurdere 
utfra flybildene, 
forklarer han til 
skogeieren utpå 
formiddagen. 
Skogeierens 
barn Rebecca (4), 
Benjamin (9) og 
Angela (12) var 
med og plantet i 
vår. 
 – Det er fint at 

de kan være med å plante den skogen de 
en gang skal hogge. Jeg tror tømmerverdi-
en vil øke i årene som kommer, sier Nicolai 
Kleiven.
 AT skog jobber nå med skogbruksplaner 
i Bamble, Kristiansand og Søgne. I denne 
runden gis det statlig tilskudd til utarbei-
delsen. 
 Dersom du ikke allerede har bestilt 
skogbruksplan, kan du kontakte Kjetil 
Vinje: kv@atskog.no  

SKOGBRUKSPLANLEGGER Stein Magne 
Bårnes er klar med kart, gps og et skog-
faglig blikk idet morgenen gryr. Trærnes 
alder, skogens jordsmonn, plantenes topp-
skudd og tilstanden på traktorveier skal 
kartlegges. 
 Skogeieren selv, Nicolai Kleiven, 
driver eget firma, har kone og 3 barn. 
Skogeiendommen på rundt 1000 mål i 
Bamble kommer i annen rekke i en travel 
hverdag.

Planen gir oversikt
- – Jeg er opptatt av å forvalte min del 
av Moder Jord til neste generasjon. Da 
jeg overtok skogen, måtte jeg lære alt fra 
bunn. Jeg ønsker at barna mine skal få en 
lettere tilgang til skogen enn jeg har hatt. 
Med skogbruksplanen vil jeg få oversikt 
over ressursene i skogen og tidspunkt for 
når jeg må tynne og rydde. Jeg har ikke så 
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– Hvor snart bør skogen tynnes? Når må Nicolai ut med ryddesag på det nye 
plantefeltet? Hvor er miljøverdiene? En tidlig morgen står rådgiveren fra AT 
Skog på gårdstunet hans. Nicolai Kleiven har bestilt ny skogbruksplan.

Nå vet Nicolai hva  
skogen hans trenger

Jeg ønsker at 
barna mine skal 
få en lettere til-
gang til skogen 
enn jeg har hatt.
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Nicolai med den gamle 
skogbruksplanen fra 2004.

Skogbruksplanlegger 
Stein Magne Bårnes er ute 
i felt med skogeier Nicolai 

Kleiven i Bamble.



Skogeier Inger Bente Menstad i Kragerø.

Skogbruksplanen blir presentert 
i perm, men AT Skog anbefaler 
i tillegg den digitale løsningen 
Allma. Allma basis er gratis for 
andelseierne i AT Skog, som har 
ny skogbruksplan. Med Allma får 
du alltid oppdatert informasjon 
om skogeiendommen din på pc, 
nettbrett og mobil. 
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EN GANG I året kommer et eksternt revisor-
firma for å undersøke om de ulike kravene i 
PEFC sertifiseringen blir fulgt i AT Skog. 
Årets revisjon ble utført av Intertek i uke 
45. Revisorene Jörgen Hedeås og Solfrid 
Martiniussen var på feltbesøk i Drangedal, 
Sannidal, Bamble, Vrådal og Kviteseid. – 
Revisorene var meget fornøyd og ingen 
avvik ble registrert i felt, oppsummerer 
kvalitet, miljø og hms-koordinator i AT 
Skog, Ann Kristin Lunde. – Resultatet i år er 
veldig bra og revisorene er meget fornøyde 
med oss. De møtte mange engasjerte og 
kunnskapsrike ansatte, entreprenører og 
skogeiere. De var spesielt fornøyd med at 
alle skogeierne var med ut i felt. Det hadde 
de ikke opplevd før, sier Lunde som også 
ønsker å takke alle som deltok!

Skryter av engasjerte 
skogeiere og ansatte

Revisorene opplevde storslått natur sammen 
med ansatte i AT Skog og skogeier.

 Revisor undersøker utførte plante- og rydde-
oppdrag sammen med ansatte i Alsa Skog og 
Pål Hekkli fra AT Skog.  

Alle skogeierne som ble revidert, møtte opp 
i felt. Revisor møtte en engasjert Oddvar 
Sødtholt i Bamble.

Meld deg på «Tømmer & 
Marked 2018»
AT SKOG ER STOLT samarbeidspartner til 
Viken Skogs «Tømmer & Marked 2018». 
Konferansens tema er hvordan ulike aktø-
rer i fellesskap kan legge til rette for en 
verdikjede i verdensklasse. Blant talerne er 
Idar Kreutzer i Finans Norge, Johan Freij i 

Danske Bank, Kristin Skogen Lund i NHO og 
næringsminister Monica Mæland. Ønsker 
du å delta på konferansen på Sundvolden 
hotell 8. februar, kan du melde deg på www.
atskog.no under «Hva skjer». Husk at du 
som andelseier i AT Skog får andelseierpris. 

– JEG LASTET NED app’en til Allma. I som-
mer ryddet vi et område i skogen. Etterpå 
gikk vi en runde der vi hadde utført ryd-
dingen. Da ble ungskogpleien registrert i 
Allma via mobilen. Det var veldig enkelt og 
greit, sier skogeier Inger Bente Menstad i 
Kragerø. Da hun overtok 1200 mål skog i 
2007, meldte hun seg inn i Sannidal skog-
eierlag.  
 – Jeg visste knapt forskjell på gran og 
furu. Jeg har lært så mye av å være styre-
medlem i skogeierlaget. Det er lurt å starte 
der for ferske skogeiere, anbefaler Inger 
Bente, som er sykepleier av yrke. 

– JEG TOK ET kurs i skogbruksplan i skogei-
erlaget. Der fikk jeg lastet ned Allma stan-
dard. Jeg er ikke så veldig kjent i egen skog, 
men med Allma k an jeg se om jeg er på eget 
terreng. 

 – Enkelt med skogbruksplan på mobilen



Vi har inngått nye leveringsavtaler på 
brenselsflis til forbrenningsanlegg både 
lokalt og i Danmark. Dette gjør at vi nå 
har stabilt god avsetning på biovirke 
(blanding av gran, furu og lauv), bjørk og 
eik gjennom hele året. Vi tilbyr nå priser 
på disse sortimentene, som gjør det lønn-
somt å hogge lauvvirke som tømmer. Dette 
gjelder i kommunene, som ligger innenfor 
60 til 70 km fra Mandal, Arendal eller Herre. 
Utsortering av de fineste trærne for levering 
av stolper, laft, takåser m.m., er viktig for 
mange skogeiere. Det er der det er mulig å 
hente ut velfortjent netto for forrige genera-
sjons gode skogskjøtsel, sier Røra.
 AT Skog har avsetning på disse sortimen-
tene i de fleste geografier, men markedet 
er begrenset. Det er derfor viktig å være 
tidlig ute. Ta kontakt med din lokale skog-
bruksleder hvis du planlegger å hogge en 
bestand med høy kvalitet. Husk at slikt 
tømmer bør hogges i perioden november 
– mars og være ute av skogen før 1. mai. 
Leveringsmuligheter for laft og takåser er 
generelt best i Telemark og Vest-Agder. AT 
Skog har fortsatt ledig driftskapasitet i vin-
ter. Ta kontakt med din lokale skogbruksle-
der eller vårt servicekontor på 35 58 82 00.

Julehilsen 
fra administrerende direktør 
Anders R. Øynes

AT SKOG INNFØRER tillegg på tømmer-
leveringer utført med motorsag. Dette 
gjelder for motormanuelle drifter vinte-
ren 2017/2018 når innmeldt volum meldes 
henteklart til rett tid. Krav til utbetaling 
av bonus:

 Volum meldes inn før 31. desember 
 2017 for levering i perioden 1. nov-
 ember – 30. april.

 Volum innmålt = volum innmeldt. 
 Akseptert avvik 15 prosent eller 15 m3

 pr. sortiment.

TØMMER BLIR MELDT henteklart den leve-
ringsperioden det er innmeldt. Det motor-
manuelle tillegget er på 15 kr/m3. Har du 
spørsmål, kontakt vårt servicekontor eller 
din lokale skogbruksleder.

I 2017 HAR mine medarbeidere og jeg opp-
levd engasjement og gode tilbakemeldin-
ger på den kursen vi nå har i AT Skog. 
AT Skogs posisjon står sterkt blant våre 
medlemmer. I år har vi lansert serviceav-
talen BEDRESKOG. Jeg er veldig glad og 
takknemlig for responsen dette produktet 
har fått fra skogeiere og den direkte inter-
essen for å inngå en slik avtale. I et nytt og 
spennende år skal vi ha historien med oss, 
men vi skal ikke være bundet av den. Vi har 
de siste årene jobbet målrettet for å utvikle 
en organisasjon, som kan møte framtidens 
utfordringer alene eller sammen med andre. 
Klimapolitikk og teknologi setter ny dags-
orden og vi i skogbransjen er en viktig del 
av fornybarløsningen. Det er for AT Skog 
ikke lenger et spørsmål om vi skal ta del i 
denne utviklingen, men hvilken rolle vi skal 
innta. I år har AT Skog gjennom Viken AT 
Market etablert et nytt forretningsområde 
innen bioenergi og et strategisk samar-
beid med HedeDanmark. Som den første 
hovedstaden i verden, har København som 
mål å bli CO₂-nøytral innen 2025. AT Skog 
skal bli med på denne reisen og levere 100 
000 tonn flis årlig innen 2020. Gjennom 
nye forretningsmodeller, skal vi øke ver-
dien på skogressursene våre. I egen region 
jobber vi målrettet for et aktivt skogbruk, 
bedre tømmerpris og lokal skogindustri. 
Veien videre blir spennende med tanke på 
de mulighetene som ligger foran oss.

AT SKOG ØNSKER alle kunder, skogeiere, 
entreprenører og øvrige samarbeidspart-
nere god julefeiring og ser fram til et fort-
satt godt samarbeid i 2018!

Anders R. Øynes 

Nå får du tillegg for 
hogst med motorsag 

Stor etterspørsel etter 
alle tømmersortiment
– Foran en ny vinter er markedet godt både for sagbrukene og masse- 
industrien. Det er ikke så ofte dette inntreffer samtidig, sier markeds- og 
produksjonssjef Hans Erik Røra.

 – FOR AT SKOG gir dette utslag i god 
etterspørsel etter alle tømmersortiment. 
Fra tidlig på høsten har råstoffsituasjonen 
for flere av de norske massevirkeforbru-
kende fabrikkene vært kritisk. Både Vafos 
Pulp, Borregaard og Saugbruks har hatt 
store utfordringer med å holde fabrikkene 
i gang.
 Når dette skjer i en periode hvor det er 
rekordhøy avvirkning i Agder og Telemark – 
og også i Norge som helhet – har skogbru-
ket lykkes med å få store volum med mas-
sevirke inn i andre markeder etter mange år 
med lav pris og svak etterspørsel. AT Skog 
har økt prisene på massevirke og biovirke. 
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Nytt siden sist…

Kontakt oss:

BESTILLINGSFRISTEN FOR PLANTER til 
skogbruksformål våren 2018 er 15. februar. 
AT Skog oppfordrer skogeiere til å bestille 

planter via nettsiden. Du finner bestil-
lingsskjema under «Våre tjenester». Velg 
gjerne voksbehandla planter. Et miljø-

vennlig vokslag blir nå påført granplan-
tene slik at snutebiller ikke gnager den 
tynne barken nederst på stammen. 

Den tykke voksen sitter godt på og 
beskytter i 2 til 3 sesonger.

HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller mail- 
adresse? Send endringer til aase.vinje@atskog.no

Servicekontor 35 58 82 00
Åpent mandag til fredag 09.00 til 15.00

Tast 1 for tømmerinnmelding, henteklar-
melding og skogbrukstjenester (tjenesten 
er bemannet mandag, onsdag og torsdag 
9.00 til 14.00)
Tast 2 for økonomi og faktura
Tast 3 for medlemskap
Tast 4 for transport

– NÅ LIGGER KONTORET i hjertet av mitt 
distrikt, sier skogbruksleder Frank Uleberg. 
Han har flyttet kontorplass fra Byremo til 
Evje. – Evje er et knutepunkt, som mange 
naturlig skal forbi. Det er ikke for ingenting 
at Evje kalles hjertet av Agder, sier Frank, 
som derfra dekker hele Setesdal og Åseral. 
I Franks område har AT Skog rundt 430 
andelseiere, som er tilknyttet skogeierlagene 
Valle og Bykle, Bygland, Evje og Hornes og 
Åseral. Han er kontaktpersonen for alle skog-
eiere i dette distriktet, som vil selge tømmer 
og trenger skogfaglige råd. Ønsker du kontakt 
med skogbrukslederen i ditt område, finner 
du kontaktinfo på: www.atskog.no

– PAPPA HAR OVERLEVERT en veldrevet 
skog til meg. Målet mitt er å gjøre det 
samme. Spesielt nå i de første årene som 
skogeiere, trenger vi råd og hjelp, sier 
Ingebjørg Marie Landsverk (37). I sommer 
overtok hun og ektemannen Kjetil Susrud 
(43) gården Landsverk nordre i Notodden. 
– Det var to ting med BEDRESKOG avtalen, 
som gjorde at vi ikke var i tvil. Det var best 
pris og det tette samarbeidet med skog-
brukslederen. På denne måten blir læringen 
gøy. På sikt håper vi å bli mer aktive i skogs-
driften selv, men nå trenger vi noen som går 
ved siden av oss og gir de riktige rådene, 
sier Kjetil og Ingebjørg. – Å gjøre alt selv, 
ville blitt en plikt. Nå er både jobb og skog 
moro, konkluderer de to. Les om serviceav-
talen BEDRESKOG og hele saken om Kjetil 
og Ingebjørg på www.atskog.no

DA AT SKOG møtte skogeiere på region-
møtene i høst, kom det flere spørsmål om 
rotkjuke. – Blir en nyhogd stubbe først infi-
sert med rotkjuke, kan soppen leve der i 
30 til 40 år. Den kan lett spre seg til nye 
grantrær, uttaler forsker Halvor Solheim i 
NIBIO. – Det finnes bare to måter å redu-
sere råteproblemer i granbestand – hogge 
eller tynne i vinterhalvåret når det er snø 
og temperaturen ikke er over 5 grader, eller 
bruke et stubbebehandlende middel hvis du 
hogger og tynner i sommerhalvåret. Rotstop 
er et biologisk middel som består av spore-
pulver til stor barksopp. Den vil fortrenge 
rotkjuke i den ferske stubben. Urea er et 
kjemisk middel rikt på nitrogen. Den virker 
hemmende på spiringen til rotkjukesporene, 
opplyser Solheim til magasinet Skog. Du 
trenger ikke sprøytesertifikat og utgiftene 
kan dekkes av skogfond. Sjekk planteskoler 
for kjøp. Les hele artikkelen i Skog 5/2017. 

LEDERNE I SKOGEIERLAGENE var samlet 
til høstmøte på Kragerø Resort i novem-
ber. Styreleder Olav A. Veum og adm. dir. 
Anders R. Øynes orienterte om status i AT 
Skog. Av eksterne foredragsholdere for-
talte Viken Skog om sitt prisregime, Viken 
AT Market orienterte om tømmereksporten 
og Gjensidige delte erfaringer fra selska-
pets arbeid med kundeservice og medlems-
organisasjon. I gruppearbeidet med delta-
kerne kom det mange innspill om hvordan 
samarbeidet mellom skogeierlagene og AT 
Skog kan utvikles videre. Ledelsen i AT Skog 
orienterte om BEDRESKOG, markedssitua-
sjonen og skogbruksnæringens ramme-
betingelser i et historisk perspektiv. Kort 
oppsummert et høstmøte med nyttig faglig 
innhold og sosialt samvær. 

NYHETEN OM TILLEGG for hogst med 
motorsag, er mest lest på www.atskog.no i 
november. Nesten 3500 personer har lest 
nyheten. «Jeg føler et stort og godt ansvar» 
om skogeier Ingebjørg Marie Landsverk og 
«Susanne trives best med maskiner» om 
maskinføreren på Vafos Pulp i Kragerø, har 
begge blitt lest av rundt 2500 personer. På 
Facebook har nyheten om massevirkepri-
sene nådd 22000 og saken om Ingebjørg har 
nådd 17000 personer. 

Frank flytter til 
hjertet av Agder

Mest lest på nett

Plantebestillingsfrist

Ingebjørg vil ha 
BEDRESKOG

Rotstop mot  
rotkjuke

Ingebjørg Marie Landsverk og Kjetil Susrud.

Susanne Maljers fra Drangedal.

Vellykket høstmøte


