
duserer frø for høydelag fra 0 til 300. Det har 
de gjort siden 1982.  

Salgsrekord i høst
– I år har vi levert ut 2,8 millioner planter og 
det er mange år siden vi har opplevd dette 
sist, sier Ingunn om årets høye aktivitet. 

 – Det er omsatt 2 084 240 
planter i AT Skog i år. Det er over 
30 000 flere enn i 2015. Vi har 
rekordmange forhåndsbestil-
linger. Interessen for planting 
er klart økende, sier teamleder 
for skogkultur i AT Skog, Kjell 
Håkedal.
 – I høst har vi levert ut 600 
000 planter. Det er mer enn jeg 
kan huske fra tidligere år, sier 
Ingunn om salgsinnspurten. Hun 
har jobbet på skogplanteskolen 

i 26 år, men allerede som tenåring hadde hun 
sommerjobb med å prikle. Jobben gikk ut på å 
plante de små spirene ut i rader. 

Vårplanting  
– Skogeierne kan bestille planter hele året på 
nettsiden vår, gjennom skogbruksleder eller 

– SKOGFRØVERKET utfører frysetest, som 
gir svar på om plantene har avsluttet vekst-
sesongen og begynt på innvintringen, forkla-
rer daglig leder Ingunn Høibø ved Telemark 
skogplanteskule. Når frysetesten er bestått, 
jobber 10 ansatte i 8 uker med å sortere, 
behandle mot snutebiller, pakke i bunter og 
legge på kjølelager i tempe-
raturer fra 0 til -2/-3 grader.  
Den perfekte planten skal ha 
ett skudd i toppen, være fri for 
sykdom og råte, vokse rett og 
ha frisk rot. 

Sår for fullt
– Kvaliteten er veldig god. Det 
er ingen grunn til å ikke plante, 
oppfordrer driftsleder Rune 
Eika. Skolen sår for fullt for å 
dekke den stadig økende etter-
spørselen. 3 millioner nye skogplanter er 
under produksjon til bruk fra våren 2018. Frø 
kommer fra to frøplantasjer i Telemark, som 
avler på de beste trærne. Hallen skogfrøplan-
tasje i Sauherad har produsert frø siden 1965 
og gir planter til høydelag mellom 300 og 400 
meter. Kilen skogfrøplantasje i Kviteseid pro-

faghjelper. Kampanjen for vårplanting starter 
over nyttår. Siste frist for bestilling til vår-
planting er 15. februar. Jeg vil anbefale skog-
eiere å bruke 2-årige pluggplanter. De tåler en 
trøkk, avslutter Håkedal.  
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Det er leggetid for grønne babyer. 3 millioner skogplanter skal kjøles 
omsorgsfullt ned for å overleve vinteren, men først blir hver eneste plante 
godkjent. Det tar 8 uker.  

So ro lille gran

FAKTA

Telemark  
skogplanteskule AS
100 ÅR: Produksjon av skogplanter 
siden 1915. De største aksjonærene er 
Telemark Skogselskap med 61,6 pro-
sent og AT Skog med 33,4 prosent.

OMSETNING: I 2006 omsatte AT 
Skog nesten 1,3 millioner planter. I 
2016 er antallet 2,1. Det er en økning 
på 800 000 planter på ti år.

Frøene blir sådd i drivhus i juni. Daglig leder Ingunn Høibø med en granplante som ble sådd i år. 

Kun de beste plantene passerer kvalitets-
sjekken til Paulina Haviarova. 

Driftsleder Rune Eika foran det ene  
kjølelageret.

Sesongarbeiderne sorterer og pakker fram til 
midten av desember. . 

                       I år har        
                       vi levert 
ut 2,8 millioner 
planter og det er 
mange år siden  
vi har opplevd 
dette sist.



– NÅR AT SKOG inngår avtale om hogst, 
blir ansvaret for dette arbeidet avklart. Når 
skogeier ønsker å ta ansvar for sporskader 
selv, er det viktig at skadene utbedres så 
snart som mulig og senest innen 9 måneder 
etter avsluttet hogst. Er det fare for ero-
sjon og avrenning og/eller hindrer tilgang til 
stier og løyper, skal sporskader rettes opp 
så snart fuktighetsforholdene gjør dette 
mulig. 

Utfører kontroller
– AT Skog utfører kontroller for å sjekke 

om skogeier har rettet opp sporskader. 
Dersom det viser seg at dette ikke er 

gjort, får man en advarsel og frist på 
1 måned. Blir skadene fremdeles 
ikke utbedret, meldes dette inn til 

skogbrukssjefen i kommunen som 
har lovmyndighet, forklarer Lunde. 

Dersom sporskader ikke blir utbedret 
innen den nye fristen, vil AT Skog registrere 
dette som avvik. Da får ikke skogeier til-
latelse til å levere tømmer før skadene er 
utbedret. AT Skog har sporskader som ett 
av sine miljømål. Det er viktig at skogeier 
tar dette alvorlig og er klar over sitt ansvar 
for utbedring i tråd med Norsk PEFC 
Skogstandard og lovverket. 

Nytt

Michael Romeril (til v) og Martin Brede 
Johansen i Strømmes reklame.

Husk at hogst ikke må settes i gang før godkjent kontrakt og fullstendig apteringsregler 
er mottatt fra AT Skog.
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– DU VIL MOTTA varene 2 til 5 dager 
etter bestilling, sier salgslederne Michael 
Romeril og Martin Brede Johansen. Du fin-

TØMMERLAGRENE TIL VÅRE lokale sagbruk 
er svært lave for årstiden og det er ønskelig 
med fortsatt stor aktivitet i vinter.
 Bilveislager og terminallager på masse-
virke er per 1. november nede på et svært 
lavt nivå. Produksjonen hos våre kunder er 
høy og det er viktig at vi kan bidra med jevn 
tømmerforsyning. Det er nå stort behov 
for massevirke og det vil bli rask innkjøring 
gjennom vinteren.

ner kontaktinfo til Martin i nettbutikken. 
Utvalget vil følge sesonger, vi vil tilby sik-
kerhetsprodukter og praktisk arbeids- og 

Etterspurt laftetømmer
Etterspørselen etter laftetømmer av furu er 
for tiden høy og det er gode muligheter for 
avsetning i de fleste områder. De fleste kun-
dene ønsker laft levert på sen høst eller tidlig 
vinter. Det er derfor viktig at furudrifter blir 
drevet på denne tiden og at vi unngår at store 
volum med laft meldes henteklart sent på 
vinteren. Husk: Uttak av laft må forhånds-
godkjennes for å være sikker på levering.
 

fritidstøy. Strømmes reklame drifter rundt 
30 nettbutikker for en rekke store bedrif-
ter, blant annet Statoil, og har bred erfa-
ring med nettkonseptet. For å handle til 
medlemspriser, går du til vår nettside www.
atskog.no og logger deg inn i nettbutikken 
med brukernavn skog og passord skog. 

I Aust-Agder og Telemark har vi 
sikret leveringsavtale på utsor-
tert bjørk og eik/ask. Disse sor-
timentene må kappes i 3 meters 
lengder, men ellers ha kvalitet som 
massevirke. Prisen på disse sorti-
mentene er 230 kr/m3 for bjørk og 
210 kr/m3 for eik/ask.
 Fra 1. november økte AT Skog prisen 
på furu sagtømmer med 10 kr/m3. Prisen 
på gran sagtømmer eksport (Vest-Agder) 
økte også med 10 kr/m3

 For skogeiere som ønsker å hogge 
selv, kan tømmerinnmelding leveres via 
link på www.atskog.no eller på telefon til 
07564.

Raskere godkjenning
AT Skog har foran vinteren satt inn mer res-
surser på behandling av tømmerinnmeldin-
ger slik at godkjent tømmerkontrakt kom-
mer raskere tilbake til skogeier. Det er viktig 
at hogst ikke settes i gang før godkjent kon-
trakt og apteringsregler kommer i retur.
 Aktiviteten hittil i år har vært høy, men 
produksjonen har falt i høst til tross for gode 
driftsforhold. Det er ønskelig å få aktiviteten 
opp igjen på et høyere nivå. Driftskapasiteten 
er god foran vinteren og i de fleste områder 
har vi muligheter til å ta på oss oppdrag med 
en til to måneders horisont.
 Se mer om pristilleggene på:
 www.atskog.no under «Tømmermarkedet»

Sort 251 Bartre massevirke blanding 
Lengde: Fallende mellom 3 og 5,5 meter
Min topp: 5 cm
Max Diameter: 70 cm
Treslag: Gran, furu, Sitka og Edelgran er 
akseptert i stokkvis blanding
Pris: 185 kr/m3

Dette sortimentet vil erstatte furu mas-
sevirke i Telemark. Foreløpig har vi ikke 
på plass tilsvarende leveringsmuligheter i 

Til deg som hogger selv
Husk å rette opp sporskader

AT Skog åpner nettbutikk

AT Skog har fått på plass leveranse på bartre massevirke, som forenkler 
jobben på leggeplass for alle skogeiere som hogger selv.

– Hogst, som blir utført i det moderne skogbruket, vil alltid etterlate seg spor. 
Disse vil naturen ofte reparere helt av seg selv, men skadene kan bli så store 
at man må utbedre, forklarer kvalitet- og miljøkoordinator i AT Skog, Ann 
Kristin Lunde.

Agder. Utsortert gran massevirke har en 
høyere pris og må fremdeles sorteres på 
faste lengder på 3 og 4,5 meter. Det er lønn-
somt å ta ut ren gran massevirke i bestan-
der med høy granandel. Leveranser av ren 
gran er også viktig for å levere til lokal 
industri som Vafos.
 Skogeiere i Telemark og Vest-Agder har 
i vinter avsetning på følgende lauvsorti-
menter:

Når du mottar dette nyhetsbrevet, har AT Skog åpnet nettbutikk med kvalitets- 
produkter til medlemspriser. Butikken driftes av Strømmes reklame i 
Kristiansand. 

Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sag-
tømmer av gran og furu. Prisene på sagtømmer ligger cirka 30 kroner høy-
ere enn sist vinter.

Skjermbilde av nettbutikken.

Tømmermarked vinteren 2016/17



Servicekontor 
07564 
Åpent: 09.00 til 14.00
Mandag, onsdag 
og torsdag
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Nytt siden sist…
Bestill Allma! Snart klart for 

Norgesplanter AS

Nettkurs i PEFC er  
forsinket

Mest lest på nett

Kontakt oss:

Høstmøte med  
afrikansk vri

DEN DIGITALE SKOGBRUKSPLANEN, Allma, 
er gratis for alle andelseiere i AT Skog. Det 
eneste som kreves for å få tilgang til den 
gratis basisversjonen av Allma eiendom, er at 
du som andelseier har skogbruksplan som er 
kjøpt av oss. Med Allma får du alle nødven-
dige fakta om egen skog. Du kan gjøre gode 
prioriteringer, kommunisere med dine samar-
beidspartnere og bruke Allma som dokumen-
tasjonsverktøy. Hvis skogbruksplanen din 
er av nyere dato, vil du motta brukernavn og 
passord i løpet av kort tid. Eldre planer vil ta 
litt lenger tid siden det da er behov for å kva-
litetssikre informasjonen i databasen i hvert 
tilfelle. Bestill Allma på www.atskog.no under 
«Våre tjenester».

I MIDTEN AV november møtte tillitsvalgte 
fra hele regionen til AT Skogs høstmøte i 
Kristiansand. Programmet besto av faglige 
diskusjoner, status rundt driften i AT Skog, 
sosialt samvær og en omvisning hos afrikan-
ske dyr. Redaktør fra Fædrelandsvennen, 
Eivind Ljøstad, holdt foredrag om digitali-
seringen i media. Kommunikasjonsdirektør i 
Norske Skog, Carsten Dybevig, fortalte om 
framtiden i papirproduksjonen. Nærkontakten 
med geparder, sjiraffer, løver, sebra og struts 
på kveldens omvisning, ga alle et opplevelses-
rikt minne fra høstmøtet 2016.

– FRA 1. JANUAR blir Telemark skogplan-
teskule på Gvarv og Buskerud skogplan-
teskole i Hokksund til det nye selskapet 
Norgesplanter AS. Begge skogplanteskolene 
skal fortsatt produsere, distribuere og selge 
skogplanter. Bakgrunnen for fusjonen er mer 
kostnadseffektiv drift med større volum. 
Norgesplanter vil produsere halvparten av 
landets 30 millioner skogplanter årlig. Det 
er skogeiere i Agder, Buskerud, Telemark og 
Vestfold som er målgruppen for de 15 mil-
lioner skogplantene fra det nye selskapet. 
– Jeg tror fusjonen vil bidra til økt forskning 
og utvikling på plantemateriale. Det vil gi mer 
robuste planter og enda sikrere planteforsy-
ning, sier teamleder for skogkultur i AT Skog, 
Kjell Håkedal. Les hele saken på www.atskog.
no under nyheter.

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT opplyser 
at det oppdaterte nettkurset i Norsk PEFC 
Skogstandard er forsinket, men lover at kur-
set skal være klart til 15. januar. 
 – Det er mange som venter på oppdatering 
av kompetanse. PEFC Norge har forståelse 
og aksept for at sertifikatholderne må ha tid 
utover i 2017 for å gjennomføre de planer 
de har lagt for oppdatering av kunnskap og 
kompetanse i Norsk PEFC Skogstandard. 
Ut fra dette tilrådes det fra PEFC Norge at 
sertifikatholderne har gjennomført kursing, 
i tråd med sine planer for hvem som må ha 
dette, i løpet av første halvår 2017, opplyser 
Skogkurs og PEFC Norge i en felles melding.

REIDAR PLASSEN (66) fra Nome har gitt oss 
ny besøksrekord på nettsiden. «Reidar har 
slitt ut 40 motorsager» nådde nesten 24 000 
personer da nyheten ble delt på Facebook. 
Besøkende inn på AT Skogs hjemmeside via 
linken på Facebook, kom opp i 5300. Reidar 
har dermed satt ny leserrekord. Analysen av 
trafikk på www.atskog.no, viser at besøkende 
har brukt 4 minutter hver på å lese om den 
sjeldne manuelle skogsarbeideren. Les hele 
saken under nyheter på www.atskog.no   

SKOGEIER OLAV LANGÅSDALEN i Hjartdal er 
en av AT Skogs andelseiere. Nylig ga han ut 
«Den lille praktiske bålboka». Olav forteller 
til Telemarksavisa at han er bekymret for 
stadig dårligere kunnskap om bålfyring og 
ovnsfyring hos folk flest. Tar du bort tenn-
brikken, parafinvoksen og andre moderne 
remedier og tilfører vind, regn og våt ved – 
hva er da sjansene for at du lykkes? Boka er 
liten og lettlest, lover forfatteren. Du får en 
kjapp innføring i Olavs beste båltips.   

AT Skog ønsker alle kunder, 
skogeiere, entreprenører og øvrige 
samarbeidspartnere god julefeiring 

og ser frem til et fortsatt godt  
samarbeid i 2017!

 

God Jul og 
godt nytt år!

Med vennlig hilsen 
 Anders R. Øynes 

Adm.dir.

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

Slik får du fyr


