
maskin. Ett år senere har de bestilt hver sin 
splitter nye maskin for tilsammen 8 mil-
lioner kroner, som blir levert 
nå i vår. I fjor ble resultatet 
for dette hogstlaget 24.000 
kubikk tømmer, som tilsvarer 
rundt 72 000 tømmerstok-
ker. Mannråk maskin og Skeie 
maskindrift tar oppdrag i 
Vest-Agder.
 – Målet er å utføre jobben 
med høyest mulig kvalitet, 
og oppnå høyest mulig snitt-
pris på tømmeret. Da er det 
viktig å være nøye med hog-
sten. Beregningene våre sier at firmaene 
skal gå rundt. Det krever lange arbeidsda-

ger. Samtidig har vi en annen frihet enn i 
anleggsarbeid. Da måtte vi være der uan-
sett og det var mye reising. Kommer det en 
solfylt dag midt i jaktsesongen, kan vi ta 
en pause fra hogsten og dra på jakt. Vi har 
hund begge to, så vi må ha tid til de, også. 
Arbeidsdagen begynner klokka 7 og så job-
ber vi jevnt over veldig lange dager. Vi får 
jobbet nok timer, konkluderer Daniel.

Sover godt
– Når vi forteller at vi jobber med skogsar-
beid, skjønner ikke folk omfanget av det vi 
gjør. Og de vet ikke hva det koster å drive, 
men vi sover godt, forsikrer begge.
 De bekymrer seg lite. Når fredagen kom-
mer og de søker helgefølelsen, skrur de 

begge på musikken.
 – Da går det nok for det 
meste i country og noe pop. Litt 
harry er det vel, mener Sindre. 
De nye maskinene er bestilt 
med en del ekstrautstyr.
 – Dette er arbeidsplas-
sen vår og hjem nummer to. 
Noe ekstra utstyr på hytta 
må til, som demping og avba-
lansering. Vi hører mye på 
musikk, så et godt musikkan-
legg er med. Vi ser ikke mye til 

folk i denne jobben, så da er det fint å høre 
stemmer i radioen og på Spotify.

– VI LUNSJER SAMMEN, også, men da skal 
det være fint vær, presiserer Daniel (25). 
Da ringer han fra sin arbeidsplass i hogst-
maskinen til Sindre (24), som jobber i lass-
bæreren.
 Begge har fagbrev i fjell og bergverk. De 
har pendlet rundt på Østlandet, Vestlandet 
og Sogn- og Fjordane som anleggsarbei-
dere siden de var 18. Begge har drevet 
med skog ved siden av. Sindre har drevet i 
skogen siden han var elleve og startet med 
traktor og vinsj. Han har alltid ønsket seg 
en skogjobb. Daniel er skogeier selv og var 
moden for jobbskifte.

Nye maskiner
I fjor kjøpte de begge hver sin brukte skogs-
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De jobber sammen, bruker omtrent like mange millioner hver på skogsmaski-
ner, er jaktkamerater og liker samme musikk. Sindre Skeie og Daniel Mannråk 
er de to yngste entreprenørene, som AT Skog har driftsavtale med.  

Skogsmaskinen er 
hjem nummer to

Sindre Skeie (til venstre)og Daniel Mannråk 
tar oppdrag for AT Skog i Vest-Agder.

 Da går
 det nok 
for det meste i 
country og noe 
pop. Litt harry er
det vel, mener 
Sindre



De siste årene har tømmermarkedet opplevd store endringer. 
Eksport av tømmer for å opprettholde et aktivt skogbruk, har vært 
helt avgjørende. 

AT Skog leverte 991.000 kubikkme-
ter tømmer i 2016 – det høyeste tal-
let siden 2005 og det tredje høyeste 
i hele AT Skogs historie. 

AT Skogs havner  
og planer for 2017 

Gismerøya i Mandal:
De siste årene har mellom 130 000 – 150 
000 m3 blitt skipet fra Gismerøya. Ferdig 
opparbeidet terminal i 2002 med 10 mål 
effektivt areal. Området har ikke egen 
kai. Utskipningskai leies av Mandal Havn. 
Etablering av ny kommunal tømmerhavn er 
under arbeid i Strømsvika ved Mandal.

ET FREMTIDSRETTET AT SKOG posisjoner-
te seg tidlig med egne havner for eksport 
av tømmer. Det gir medlemmene av AT 
Skog tilgang til nye markeder, som sikrer 
verdiskapningen hos det enkelte medlem 
og felleskapet. Eksport av tømmer påvir-
ker alle deler av AT Skogs geografi. For å 
sikre fortsatt god utvikling og kostnadsef-
fektivitet, vil kaiene bli oppgradert.

Herre i Bamble:
De siste årene har mellom 60 000 – 100 
000 m3 blitt skipet fra Herre. Området 
ble kjøpt i 2012 og har et effektivt areal 
på 25 mål. For mer effektiv tømmerhånd-
tering, er planene klare for forlengelse 
av kaien med 45 meter. Bamble kommune 
har godkjent planene. Saken behandles 
av Fylkesmannen i Telemark og AT Skog 
forventer at utbyggingen kan iverksettes 
snarest. 

Eydehavn i Arendal:
De siste årene har mellom 100 000 – 
120 000 m3 blitt skipet fra Eydehavn. 
Området etablert i 2001 med 115 meter 
kai. Effektivt areal er 20 mål, som vil øke 

til rundt 30 mål når terminalområdet skal 
ferdigstilles med ny innkjøring og ny foto-
web målestasjon. Planen er at utvidelsen 
ferdigstilles i løpet av 2017.  

TOTALT OMSATTE SELSKAPET for 646 mil-
lioner kroner og leverte et driftsresultat på 
2,0 millioner kroner. Resultat før skatt ble 
på 10,5 millioner kroner. AT Skog har i løpet 
av 2016 utbetalt tillegg på samhandel med 
16,8 millioner kroner. Du finner årsberet-
ningen for 2016 på www.atskog.no i leser-
vennlig og utskriftsvennlig versjon.

Godt resultat 
i 2016
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Skogstudentenes lesesal på NMBU.

Våre frontfigurer i 
næringspolitikken  
Skogeiersamvirket har fått gjennomslag i flere næringspolitiske saker det 
siste året. 2016 kan bli husket som året da skogbruket igjen fikk økt politisk 
betydning i Norge. 

SKOGBRUKET ER TYDELIG frontet i Skog-
meldingen, regjeringens ekspertutvalg  
for grønn konkurransekraft og regjering- 
ens bioøkonomistrategi, som produsent 

og leverandør av klimanøytralt råstoff. 
Stortingets behandling av Skogmeldingen 
har ført til flere bestillinger til regjer-
ingen:

» Gjennomføre en prøveordning med 
 kjøretøy med totalvekt opptil 74 tonn.

» Legge fram forslag i statsbudsjettet 
 for 2018 om skattekredittordning for 
 skogeiere, som investerer i skogs-
 industri.

» Sørge for at tre som byggemateriale i 
 større grad blir brukt ved offentlige 
 innkjøp.

» Utarbeide en strategi i løpet av 2017, 
 som stimulerer etterspørselen etter 
 grønne trebaserte produkter. 

» Utarbeide en strategi for en helhetlig og 
 styrket satsing på forskning, utvikling 
 og innovasjon i skog- og trenæringen. 

AT SKOG OG Norges skogeierforbund har 
jevnlig dialog med politikere og myndig-
heter for å sikre skogeiernes interesser. 
Skogsertifisering, skatt og skogfond, fors-
kning og det grønne skiftet, eiendomsrett og 
transport er tema, som er under kontinuerlig 
politisk arbeid. AT Skog samarbeider med 
Statens vegvesen og fylkesmannen for å åpne 
opp flere viktige kommune- og fylkesveier i 
Agder og Telemark. Mange veier er ikke åpnet 
for 60 tonn. Skogeiersamvirkets systema-
tiske arbeid for bedre infrastruktur på vei og 
bane, fra kaier og terminaler, fortsetter med 
full styrke både lokalt og sentralt. 
 Følg næringspolitiske saker på:
www.skog.no

Styreleder i AT Skog og Norges 
skogeierforbund, Olav A. Veum.

Økonomisjef Simon Thorsdal i 
AT Skog.

Administrerende direktør i Norges 
skogeierforbund, Erik Lahnstein.  
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– DET ER GLEDELIG at skogeierne respon-
derer på oppfordringen fra AT Skog om økt 

Hogg nå! 
– markedet vil ha mer tømmer

– De siste to årene har norsk skogbruk satt hogstrekord. Økt etterspørsel i 
markedet førte i fjor til rekordhøyt hogstvolum i Agder og Telemark. Innmå-
lingstallene i AT Skog for årets første to måneder, viser at veksten fortsetter, 
sier avdelingsleder for skog og drift, Hans Erik Røra. 

hogstaktivitet. Markedet tar nå unna alt 
tømmeret som blir produsert og ber stadig 

om mer. Status tidlig i mars er lavere tøm-
merlager på norske sagbruk enn hva som 
er normalt for årstiden. Byggeaktiviteten i 
Norge er høyere enn på lenge. Alt tyder på 
at 2017 blir et godt år for treindustrien og 
skogbruket.
 – Effekten av ny svensk industri og 
positive signaler i den norske, merkes i 
etterspørselen på massevirke. Nylig åpnet 
Huntonit i Vennesla en ny trefibermas-
sefabrikk til 50 millioner kroner. En slik 
tung satsing i ny treforedlingsindustri på 
Sørlandet, er ikke gjort på mange år. Vafos 
Pulp i Kragerø har produsert og solgt mer 
papirmasse i starten av 2017 enn på mange 
år. Dette gir grunnlag for optimisme i skog-
bruket i vår region, oppsummerer Røra. 

– AT SKOG HAR større etterspørsel enn 
på lenge etter massevirke. Det er der-
for viktig at skogeierne fortsetter å selge 
hogstmoden skog jevnt og årlig. Verdien 
for skogressursene totalt sett vil øke slik 
markedet nå utvikler seg. 

Driftsapparatet i AT Skog 
er klar for oppdrag, her 

representert ved skogbruksleder 
Finn Schøning (t.v) og skogs-

entreprenør Tor Mustvedt. 

Eksport fra Eydehavn.



Servicekontor 
07564 
Åpent: 09.00 til 14.00
Mandag, onsdag 
og torsdag
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Kontakt oss:

EN NY HOGSTSIMULATOR på Nome videre-
gående skole avd. Søve gir elevene realistisk 
kjøretrening i hogstmaskin og lassbærer. 
Maskinen kostet 700 000 kroner. Den største 
sponsoren er AT Skog med 250 000. NRK har 
spredd den glade nyheten i NRK Østafjells og 
til hele landet i «Norge i dag».  – Her har skog-
næringen virkelig tatt ansvar for både utvikling 
og rekruttering til skogbrukslinjen. Ikke bare 
elever, men også andre i næringen vil få bruk 
for simulatoren til kurs og lignende, sier studie-
rektor Atle Kjellevold Rød ved Søve. 

ÅRSMØTET I AT SKOG SA er i år lagt til Skien 
torsdag 4. mai. Møtet holdes på Klosterøya, 
der Norske Skog Unions fabrikker lå. I dag er 
området en næringspark i stadig utvikling. 
Årsmøtet skal holdes i Klosterøyas kantine, 
som tidligere var papirfabrikkens elverksted. 

LEDER I ARENDAL skogeierlag, Gunn Brekka, 
gjorde en god innsats for informasjonsar-
beidet da hun nylig inviterte sine Facebook-
venner til å følge AT Skog. På ett år har antall 
følgere på vår Facebook-side økt fra 680 til 
1870. Da Gunn inviterte sitt nettverk, gikk 
antall følgere betydelig opp. Følg AT Skog på 
Facebook du, også – og inviter gjerne venner 
til å følge oss! 

NORGES SKOGEIERFORBUND har ny 
nettside. Her finner du siste nytt fra 

næringspolitikken, orientering om for-
bundets ståsted i viktige skogeier-
spørsmål og skogfaglig informasjon. 

Besøk nettsiden på www.skog.no  

RUNDT 4800 PERSONER har lest om tøm-
mermarked og priser på www.atskog.no 
siden nyttår. Saken om Ragnar Bergane fra 
Drangedal, som kjører kappebil, ligger på 2. 
plass med nesten 4000 lesere. «– Kom og 
kapp nå, Ragnar!» har nådd 22 700 personer 
på Facebook. Du kan lese mer om tømmer-
markedet og andre nyheter på AT Skogs 
nettside www.atskog.no

ORDNINGEN MED TILSKUDD til tettere plan-
ting ble innført i fjor. I statsbudsjettet for 
2017 er det bevilget cirka 18 mill. kroner til 
dette klimatiltaket. I tillegg kommer 4 mill. 
kroner, som er overført fra i fjor. Kommunen 
er vedtaksmyndighet. Ved nyplanting gis 80 
% tilskudd til skogeier for inntil 50 planter 
per mål. I 2017 innføres 60 % tilskudd til 
suppleringsplanting av inntil 50 planter/mål. 
Skogeier må sende søknad til kommunen 
innen 1. august for vårplanting og 7. novem-
ber for høstplanting. Les mer på:
www.landbruksdirektoratet.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

Årsmøte 4. mai

Stadig flere følger oss!

Ny nettside

Mest leste på nett

Tilskudd til tettere 
planting

KURS I NORSK PEFC Skogstandard for 
skogeiere, som hogger eller administre-
rer drift selv, gjennomføres i mai/juni i år. 
Kurssted er Skien, Bø, Fyresdal, Kviteseid, 
Brokelandsheia, Froland, Lindesnes og Evje. 
Opplegget passer for nye skogeiere og for 
dem, som trenger oppfriskning av kunnskap 
om ny standard. Mer info legges ut på www.
atskog.no og Facebook. Kurset kan dekkes 
av skogfond med skattefordel.

TIL SKOGEIERE SOM har bestilt planter 
vil det komme nærmere beskrivelse om 
antall, type bestilte planter og åpningstider 
på plantelagrene i ordrebekreftelsen, som 
sendes ut i løpet av mars/april. Her henter 
du planter:
 Vest-Agder: Lyngdal (på KVS) og Øyslebø 
(hos Knut Heddeland bak kirken)
 Aust-Agder: Evje (kjølelageret til Brdr. 
Kjetså, Stasjonsveien 8, Hornnes),Vegårshei 
(hos Trond Saga, Sagaveien 30) og Grimstad 
(hos Tor Helge Arnevik, Bringsværveien 80)
 Telemark: Gvarv (på planteskolen), 
Sauland (kjølelageret til Himingen jakt-
lag, nær E-134 v/ Omnesfossen), Bamble 
(driftsbygningen til Lars Esse i Vest 
Bamble, nær E-18), Fyresdal (Skogtun) og 
Høydalsmo (ved AT Skogs kontor). 

PEFC-kurs for skogeiere

Planteutlevering

Simulatoren på plass!


