
 Nytt anlegg 
– Hvis ikke dette råstoffet 
kunne brukes hos oss, ville det 
råtnet i skogen eller bli frak-
tet vekk med store transport-
kostnader, sier administre-
rende direktør Roy Kenneth 
Grundetjern. Bedriften har 
184 ansatte og omsatte i fjor 
for 462 millioner kroner.
 – Huntonit har jobbet seg 
gjennom mange perioder med dårlige tider 
og nedbemanning, men nå er driften god. I 
år har vi investert 64 millioner kroner i et 
nytt anlegg, som maler opp flis til fin fiber. 

Anlegget erstatter fire gamle maskiner.
 – Vi merker allerede effekten av inves-
teringen i lavere strømforbruk og høyere 
kvalitet. Tross stadig nye konkurrenter i 
utlandet, er vår årlige produksjon på 42 
000 tonn plater stabil. Produktet er ren 
skog, uten tilsatt lim og kjemikalier. Vi 
henger skog på veggen! Platene anbefa-
les av Norges astma- og allergiforbund. 
Nordmenn liker å pusse opp, konkluderer 
direktøren fornøyd.

Startet opp i 1950
– Om 20 til 30 år tror jeg vi ser en bedre 
utnyttelse av skogen. Oppfordringen til 
skogeierne er å ta vare på og bruke skog-
ressursen. Huntonit startet opp i 1950 

fordi tre lokale gründere 
ønsket å utnytte biproduk-
tene fra sagbruket. Det vi 
fortsatt får til på denne 
fabrikken, er kjempemoro 
å være med på, avslutter 
direktøren. Se flere bilder 
og les hele saken på www.
atskog.no
 Ifølge Skogdata har til-
gangen på furu massevirke i 
Agderfylkene vært 506 801 

m3 i perioden fra 2010 til 2016. Huntonit 
har brukt 376 316 m3, som er en andel på 
74 prosent. 75 prosent av produksjonen 
går til det norske markedet.

ETTER AT SAGBRUKENE skjærer ut den 
beste kvaliteten fra tømmerstokken til lis-
ter, plank og bord, blir resten av stokken 
sortert vekk som massevirke.  
– Årlig kjøper vi massevirke av furu, flis 
og spon for cirka 25 millioner kroner. I 
prosessen fra tømmer til veggplate, økes 
verdien av råstoffet 18 ganger. Vi er en 
viktig del av skogbruket for å utnytte tøm-
merets verdi. I fjor brukte vi 77 prosent 
av furutømmeret, som ble sortert ut som 
massevirke i Agderfylkene, sier tømmer-
sjef Olav Eikeland. Han er selv skogeier 
bosatt i Vennesla og har tidligere jobbet i 
AT Skog. 
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– Mange skogeiere vet ikke om den fantastiske prosessen som skjer hos oss, 
sier fabrikksjefen hos Huntonit. Årlig kjøper bedriften 2300 vogntog med 
kortreist tømmer, som forvandles til trendy veggplater.

Skaper store  
verdier av furuflis

Fabrikksjef Roy Kenneth Grundetjern 
gleder seg over stor etterspørsel.

Olav Eikeland (t.v) og Roy Kenneth 
Grundetjern kjøper massevirke for  
25 millioner kroner årlig. 

 

Oppfordringen til 
skogeierne er å ta 
vare på og bruke 
skogressursen.
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Skogstudentenes lesesal på NMBU.

Nicos tips for 
riktig planting
Nico Constantin har plantet hundre-
tusenvis av skogplanter i Agder og 
Telemark. 
– DET ER IKKE noe problem i Norge med 
tørke, ler den rumenske skogsarbeideren, 
som har jobbet med planting, ungskog-
pleie og tynning i AT Skogs region i 16 
år. Sammen med teamet, som jobber for 

Alsa Skog i Tinn, driver han med vårplan-
ting fra april til slutten av juni. I septem-
ber starter høstplantingen. 

– DET ER VIKTIG å få plantene i jorda 
når sjansen for våt jord er størst, forkla-
rer han. Planteavstand skal være fra 1,8 
til 2,5 meter, avhengig av bonitet. Sett 
planten der den kan få best beskyttelse, 
for eksempel ved en stubbe eller stein. 
Plantepluggen skal være 2 cm under 
jorda. Det er viktig at jord dekker hele 
pluggen. Sjekk at planten sitter godt, er 
Nicos tips.  

Rumenske Nico Constantin.

Med hullpipe eller plantespett lager Nico 
et hull til plantepluggen. 

Det er viktig at pluggen får kontakt med jord 
rundt hele roten. 

Pluggen skal være 2 cm under jorda. Sjekk at 
planten sitter godt. 
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– MÅLET MED PROSJEKTET «Fra skogeier 
til skogbruker», er å hjelpe folk i gang gjen-

nom kurs og oppfølging. Det første kurset 
i vår handlet om smart bruk av skogfond. 
Framover vil vi tilby flere kurs, som gir 

basiskunnskap om hvordan skogeiere 
kan få bedre økonomi og økt aktivi-
tet i skogen, forklarer Hølje Kr. Jore, 

som er prosjektleder og leder av 
Notodden skogeierlag.

Notodden skogeierlag og Notodden kommune har startet et prosjekt for å øke 
aktiviteten skogen. 

 Best mulig verdi
I AT Skogs geografi har Notodden ligget på 
topp over kommuner med høyest hogstakti-
vitet. Likevel er det mange passive skogei-
ere også i Notodden, som kunne utnyttet 
skogressursen bedre. 

– OG DET GJELDEr ikke bare hogst. Vel så 
viktig er stell av skogen før den kan hogges. 
I 2015 ble det hogd 65 000 kubikk, men 

aktiviteten bør ligge på rundt 90 000 årlig 
i vår kommune. Volumet er på vei oppover 
igjen i år, men vi håper at dette prosjektet 
kan bidra til å få fart i skogbruket igjen, sier 
Hølje. Skogeierlaget har en lang tradisjon 
for godt samarbeid med kommunen. 

GÅRDEN HØLJE BOR på heter Berg og 
ble kjøpt av oldefaren på begynnelsen av 
1900-tallet. Bygningene er oppført av tøm-
mer fra egen skog. Som fjerde generasjon 
aktiv skogbruker, hogger Hølje hvert år. Han 
utfører de anbefalte skogtiltakene, som 
gjør at skogens verdi blir best mulig. En slik 
skjøtsel av skogressursene, håper han pro-
sjektet vil hjelpe flere i gang med. 
 – Hva sier du når skogeiere mener det 
koster for mye å pleie skog?
– Da sier jeg at du må begynne et sted. 
Skogen er til låns. Du skal levere fra deg 
skog som er i bedre stand enn den du over-
tok. Selv om tømmerprisen ikke er super-
god, så kommer du ut i pluss. Den pressede 
økonomien i skogbruket kan forbedres med 
de rette tiltakene til rett tid. Prosjektet vil 
jobbe med å øke kunnskapen om regelverk, 
skogfond og de gunstige tilskuddsordnin-
gene som mange ikke kjenner til. Målgruppa 
er nye skogeiere, skogeiere med lavt aktivi-
tetsnivå og aktive skogbrukere, som ønsker 
faglig påfyll eller veiledning.

Skal vekke sovende skogeiere
Hølje Kr. Jore.



– I vinter og vår har hogsten vært rekordhøy i skogene i Agder og 
Telemark. Gjennomsnittsprisen, som skogeierne oppnår på tømmerle-
veransene, øker. Vi må 10 år tilbake i tid for å finne et tilsvarende pris-
nivå, sier marked- og produksjonssjef Hans Erik Røra. 

Vår og forsommer er en perfekt 
tid for vurdering av ungskogpleie. 
Granplantene er godt synlige, der de 
lyser opp i løvkrattet.

Stor etterspørsel

ut på tog og båt på langsiktige avtaler. 
Sverige varsler stadig om nye inves-
teringer i celluloseindustrien, noe som 
er godt nytt for etterspørselen etter 
massevirke fra Norge i et litt lenger per-
spektiv. Dette gjør at vi forventer et løft 
i massevirkeprisene på sikt. 

 Stolper av gran?
– Kort oppsummert er lagernivået, både 
på sagtømmer og massevirke, lavere enn 
normalt inn mot sommeren. Vi forventer 
derfor at den gode etterspørselen vil vare 
også i 2. halvår. Det er gledelig at lokal tre-
industri bidrar med produktutvikling, som 
kan bety merverdi for skogeierne i framtiden. 
Aanesland fabrikker i Birkeland jobber nå i 
samarbeid med andre aktører med et prosjekt, 
der bruk av gran som stolper skal testes ut. I 
første omgang har AT Skog fått bestilling på ca. 
400 stolper som en prøveleveranse, Hvis dette 
blir vellykket, kan dette bli et viktig spesialsor-
timent i årene som kommer. Uttak av granstol-
per er allerede i gang. Dimensjonsfordeling, 
prisnivå og opplegg med forhåndssyning, er 
omtrent som for uttak av furustolper.
   
Priskampanjen ut mai
Priskampanjen med et pristillegg på gran sag-
tømmer på 32 kr/m3, som ble varslet fra AT 
Skog 19. april har bidratt til at mange skogeie-
re har bestilt hogst i sommer og tidlig høst. Det 
er likevel fremdeles rom for noen nye oppdrag 
i sommer og høst. 
 – Vi oppfordrer alle skogeiere, som har 
planer om hogst, om å kontakte den lokale 
skogbrukslederen eller ringe servicetelefonen, 
avslutter Røra. Finn skogbrukslederen i ditt 
område på www.atskog.no

– OFFENTLIGE STATISTIKKER VISER at 
boligbyggingen i Norge øker. Det er godt nytt 
for vår næring. De største sagbruksaktø-
rene melder om et godt trelastsalg gjennom 
vinter og vår. Det produseres maksimalt for 
å dekke etterspørselen i markedet. Mange 
sagbruk sitter med lave tømmerlager for 
årstiden og etterspørselen etter sagtøm-
mer er stor både lokalt og for eksport til 

Sverige og kontinentet. Fremdeles er gran 
mest etterspurt.

Massevirke
Etterspørselen etter massevirke er fremdeles 
tilfredsstillende og balansen i markedet er god. 
Lokalt har produksjonen på Vafos og Huntonit 
vært høy i første halvår. Overskuddet av masse-
virke, som ikke forbrukes i vår region, blir sendt 

– I JUNI SER du nesten ikkje grana att inni lau-
vet. Bruk våren til å hente energi i skogen, høyr 
fuglane kvitre og kikk over ungskogfelta dine, 
oppfordrer skogsjef i AT Skog, Knut Nesland.
 – Før lauvet spretter ser ein godt kor behovet 
for ungskogpleie er. AT Skog har godt kvalifisert 
personell, som fær jobben gjort og gjer at du 
som skogeier sikrer framtidsskogen for neste 
generasjon. Les mer og bestill ungskogpleie på: 
www.atskog.no under «Våre tjenester».

Unngå vill vekst i skogen!
Foto: O

dd H
enning Felle

TØMMERMARKED VÅR OG SOMMER

Skogeier Terje Gautefall (fra v) engasjerte 
skogsarbeiderne Lars Holte og Jens Tore Aakre i 
juni i fjor for å rydde opp i gjengrodd ungskog. 
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Nytt siden sist…

Kontakt oss:

MED FURU SOM tema og en andelseier i AT 
Skog som læremester, tryllet Signe fram 
vinnerdekorasjonen under NM i blomster-
dekorering. Artikkelen «Signe seiret med 
svevende furu» nådde 10 200 personer 
på Facebook. Nyheten om skogprisen til 
entreprenørene Knut og Magne Haugsjå 
på årsmøte i Åmli, nådde nesten 8000. 
Mest lest på hjemmesiden siden sist er 
«Tømmermarked og priser vår og sommer». 
Følg med på nyheter fortløpende på www.
atskog.no. og Facebook. Det er nå over 
2000 som følger AT Skog på Facebook.

ETTER ÅRSMØTENE I AT Skogs 52 skogeier-
lag, ble det valgt inn nye ledere i 11 lag.  

Arendal: Tormod Vågsnes
Bamble: Synne Vahl Rogn
Gjerpen og Solum: Roar Kjendalen
Herefoss og Vegusdal: Per Erik Stoveland
Holum: Bjarne Nøding
Høvåg og Vestre Moland: Olav Kavli
Iveland: Kåre Mjåland
Mandal: Kaare Hjorth
Søndeled: Stig Svenning Lindbekk
Tokke: Tore Felland Storhaug
Vegårshei: John Lia

SKOGBRUKET STÅR OVERFOR en aldri så 
liten omveltning når skogeier, tømmerkjø-
per og skogsentreprenør nå kan kommu-
nisere gjennom app’en Allma. Den digitale 

skogbruksplanen Allma er utviklet av 
ALLSKOG, Mjøsen Skog og AT Skog. På 
Apple-produkter finnes Allma for ned-

lastning i App Store. En mulig Android-
plattform vil også utredes de nær-

meste månedene. Les hele saken på 
www.atskog.no.

FOR AT INFORMASJON skal komme raskt og 
riktig fram til deg som er andelseier, er det 
viktig at din kontaktinformasjon er korrekt 
og oppdatert hos oss. Har du opprettet mai-
ladresse? Har du endret mailadresse, mobil-
nummer eller hjemmeadresse? Da kan du opp-
datere dette i skjema på nettsiden vår www.
atskog.no. Du kan også rette opp kontaktinfo 
i skogeierportalen. Vi benytter sms og mail til 
priskampanjer og påminnelser. Hjelp oss å få 
kontaktregisteret så komplett som mulig!

HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
SENTRALBORD: 07564 (eller 0 SKOG)
POSTADRESSE: Pb. 116 sentrum, 3701 Skien
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller mail- 
adresse? Send endringer til aase.vinje@atskog.no

Servicekontor: 07564 
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

Nye ledere

Skogbruket møtes i 
samme app

Hjelp oss!

KJØP AT SKOGS nye t-skjorter i nettbutik-
ken! God og myk kvalitet i sort i størrelser 
fra S til XXXL. Du kan velge mellom ulik 
tekst på brystet. Yennyfer Sabogal i AT 
Skogs planavdeling er «hardbarka» og top-
per antrekket med vår populære caps, som 
også kan kjøpes i nettbutikken. Der finner 
du mange aktuelle produkter, som adap-
ter for bilradio (FM til DAB), redningsvest, 
refleksvest, helårs anorakk og ryggsekk til 
sesongens skog- og fjellturer. Sjekk ut nett-
butikken på www.atskog.no

– ER DU INTERESSERT i hva som skjer rundt 
næringa vår? Da er skogeierforbundets 
nye nyhetsbrev en veldig god kanal, opp-
fordrer styreleder Olav A. Veum i AT Skog 
og Norges Skogeierforbund. 
 AT Skog og Norges skogeierforbund har 
jevnlig dialog med politikere og myndig-
heter for å sikre skogeiernes interesser. 
Skogsertifisering, skatt og skogfond, 
forskning og det grønne skiftet, eien-
domsrett og transport er tema, som er 
under kontinuerlig politisk arbeid.
 Ønsker du nyhetsbrevet på mail? Du fin-
ner påmelding til nyhetsbrevet nederst på 
hjemmesiden til skogeierforbundet.

T-skjorte og cap

Meld deg på  
nyhetsbrevet

Mest sett på nett

Allma er kartverktøyet for pc, mobil og nettbrett.

Lærling i blomsterdekorering, Signe M. Evertz 
Forsberg fra Skien.
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