
skognæringsaktører. Målet er bedre rekrut-
tering til alle typer skogutdanning.
 – Velg Skog har en stipendordning til bok-
kjøp tidlig i studiet og til de beste master-

oppgavene, men pengene er 
ikke det viktigste. Det er først 
og fremst signalet fra næringa 
om at det er behov for oss. 
Å vite at du er ønsket, gjør jo 
skogfag mer interessant, fort-
setter Ola.

 – Påvirke framtida
De fire studentene lever stort 
sett hverdagslivet sitt innen-
for en radius på 500 meter. 

Norges miljø- og biovitenskapelige univer-
sitet (NMBU) har i dag rundt 5200 stu-
denter. I denne kretsen går studentene på 

PSYKOLOGI, MEDISIN OG jus er toppønskene 
for norske studenter. Så hvor på lista kom-
mer skogfag?
 – Skog kommer laaangt ned på lista, 
utbryter Magnus. Det betyr 
ikke at skog sliter. Tvert imot. 
Alle med master i skogfag i 
det siste studentkullet, har 
fått jobb.   
 – Det er bare 50 – 60 stu-
dieplasser i Norge på skogfag. 
Alle som skal ta master, må 
innom Ås. Vi ser at trenden har 
snudd. For ti år siden var det 
vanskelig å fylle studieplas-
sene, sier Karl Andreas.
 – Velg Skog har betydd mye, mener Karl. 
Velg Skog er et prosjekt, som AT Skog bidrar 
økonomisk til sammen med en rekke andre 
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Å studere skogfag inviterer ikke til den enkleste smalltalk på fest. – Men får 
du fortalt hva skog handler om, spesielt for klima, så våkner folk litt. 

– Er det ikke bare 
å hogge et tre?

Karl Andreas 
Johannessen

ALDER: 29

FRA: Grimstad

STUDERER: Master i skogfag.  
Skriver master om skogsbilveier. 
Ferdig utdannet våren 2017.

DRØMMEJOBBEN: Skogbruksleder 
og gjerne i AT Skog

HVORFOR SKOGFAG: Gode jobb- 
muligheter, interessant fag og liker 
jakt og friluftsliv.

3 ORD OM MEG SELV: Sporty,  
lagspiller og ærlig

Katrine Sannes fra Nome, Karl 
Andreas Johannessen fra Grimstad 
(fra v), Magnus Austad fra Siljan og 

Ola Doksrød Strande fra Skien er 
skogstudenter på Ås.

 Det er 
 viktig å 
få fram at skog-
bruket driftes etter 
regelverk, miljøkrav 
og sertifiseringer.



Har du skogeiendom som sokner til Telemarksbruket i Bø? Sammen med 
Moelven tilbyr AT Skog et pristillegg på 25 kroner per m3 på furu sagtøm-
mer for leveranser fra 1. september til 31. desember 2017.

Kampanje på furu sagtømmer  
til Moelven Telemarksbruket

– FOR SKOGEIERNE ER vi en viktig 
aktør for å få til en så kort og effektiv 
transport som mulig.
 Dagsproduksjonen er 350 til 450 
kubikk. En skogeier, som hogger 300 
kubikk, er en like viktig bidragsyter som 
de større. Det er viktig at alle bidrar med 
sitt volum for at sagbruket skal ha nok 
tømmer. Vi trenger tømmer fra skogen 
hele året, sier daglig leder ved Moelven 
Telemarksbruket, Ole Grimsgaard. 

Avtale innen 10. juni
– Vi lanserer denne priskampanjen så tid-
lig for å sikre forutsigbarhet for Moelven 
Telemarksbruket gjennom hele året, forkla-
rer markedssjef i AT Skog, Hans Erik Røra. 
 – Telemarksbruket er en viktig kunde 
for AT Skog. Nesten alle kommunene i 
Telemark er omfattet av dette tilbudet, sier 
Røra om den gode nyheten til skogeierne.  
Tillegget forutsetter signert driftsavtale eller 
leveringsavtale med AT Skog innen 10. juni.

Daglig leder Ole Grimsgaard (til v.) og 
salgssjef Svein Erik Kilen ved Moelven 
Telemarksbruket.

Klikk på dette bildet på  
AT Skogs nettside. 

www.atskog.no

BUTIKKEN HAR BLANT annet god pris på 
DAB-mottaker til bilradio, hodelykt med 
kraftig lys på hele 2000 lumens, skidress 
i damemodell og herremodell fra Bjørn 
Dæhlies siste kolleksjon og Bergans rygg-
sekk 30 liter. Vi kjører kampanjepris på 
utvalgte vinterprodukter.

I AT Skogs nettbutikk er det hittil lagt ut nær 20 produkter. Fra 1. februar 
er butikken åpen uten krav til innlogging.

Har du sjekket tilbudene  
i nettbutikken?

Ryggsekk 
Bergans 
30 liter

Mottaker 
Til bilradio 
(fra FM til 

DAB)

Fleecejakke
fra Bergans

Skjorte 
fra Bergans
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forelesninger, pugger på lesesalen, spiser i 
kantina, sover på hybel og møtes på en av de 
mange drikkestasjonene.
 – Jeg har tapt mange diskusjoner, bekref-
ter Magnus. I samme studentmiljø møtes 
nemlig naturvernerne og naturbrukerne. 
Slikt blir det diskusjoner av. 
 – Det er mange myter, som at skogei-
erne kan hogge hva de vil. Det er feil og 
viktig å få fram at skogbruket driftes etter 
regelverk, miljøkrav og sertifiseringer. 
Naturforvaltere kan mene at gammelskog 
skal bevares, men gammelskog er skjøtta 
skog i hogstklasse 5. Problemet er egentlig 

uenighet om grunnleggende definisjoner.
 – Så hvis du hadde politisk makt til å 
rydde opp i en sak som kan fremme skog-
bruket?
 – Da ville jeg ryddet opp i definisjoner 
og få avklart hva som er hva. Skogvern er 
et sårt tema. Politikerne tør ikke uttale 
seg tydelig og klart fordi de mangler kunn-
skap. Skal vi se en ende på diskusjonene og 
komme videre, må vi ha en felles definisjon i 
bunn, mener Magnus. 
 – Ideologi er ikke lett å diskutere. Jeg 
opplever ikke dårlig stemning selv om vi er 
studenter med ulike meninger. Jeg tenker 

at vi på skogfag har mulighet til å påvirke 
i framtida. Vi sitter på økonomisiden og 
ønsker en godt skjøtta skog. 

 Favorittfagene
– Å unngå konflikter blir en del av vår jobb 
i et skogfaglig yrke. Kunne jeg tatt grep i et 
par saker, så ville jeg jobba for godkjenning 
av tyngre tømmerbiler og mer utbygging av  
skogsbilvei. Det er helt nødvendig for å 
få bedre økonomi i skogsdrift, sier Karl 
Andreas.
 – Vi må hogge for at Norge ikke skal 
gro igjen. For mange skogeiere er tømmer 
også en viktig inntekt. Uten inntekt fra sko-
gen, kan det ikke investeres i for eksempel 
skogsbilveier. Skogen er en ressurs, som 
er fin å se på. Men du lar ikke pengene stå 
i banken fordi det er fint å se på. Skogens 
verdier må benyttes for arbeidsplasser og 
miljøvennlige løsninger, sier Ola.   
 – For å skape engasjement rundt skog-
bruk, er klimabidraget fra skogen viktig. 
Det tror jeg kan tenne folks interesse. Det 
handler jo ikke bare om å være for eller imot 
å hogge et tre, sier Katrine.  
 
– Hva er favorittfaget så langt?
– Driftsteknikk og logistikk, svarer Katrine, 
Magnus og Karl Andreas.   
 – Arbeidsmengden i faget er helt enorm, 
men er et av de få fagene vi har som er litt 
praktisk, forklarer Magnus. Ola drar til med 
et favorittfag, som de andre synes er gan-
ske tørt og tungt, nemlig skogtaksering. Ola 
smiler fornøyd. Han har en god følelse etter 
eksamen i dette faget.  
 – Vi er i en nisje. Vi møter ikke mange som 
er i samme bransje. Miljøet på Ås er helt 
unikt. Det er mange konserter og mulighe-
ter. Skogstudentene har et sosialt felles-
skap i Skogbrukerforeningen NMBU, som 
ble stiftet i 1911. Vi har egentlig alt vi tren-
ger her på universitetsområdet, sier de fire, 
som håper på spennende jobbmuligheter i 
Agder og Telemark de kommende årene. 

Katrine  
Sannes

Magnus  
Austad

Ola Doksrød 
Strande

ALDER: 21

FRA: Nome

STUDERER: Bachelor i skogfag og 
tror det blir master, også. Da er hun 
ferdig i 2020.

DRØMMEJOBBEN: Vet ikke, litt tidlig 
å si.

HVORFOR SKOGFAG: Fordi skog er 
veldig dagsaktuelt og miljøvennlig. Alt 
som lages av olje, kan jo lages av tre.

3 ORD OM MEG SELV: Jaktidiot, 
sjenert og pliktoppfyllende

ALDER: 23

FRA: Siljan

STUDERER: Master i skogfag. Ferdig 
utdannet våren 2018.

DRØMMEJOBBEN: Det blir i forvalt-
ning og skogsdrift. Jeg håper det kan 
dukke opp en jobb i Siljan.

HVORFOR SKOG: Ønsker arbeids-
oppgaver utendørs. Da tenkte jeg at 
skogfag er noe jeg vil trives med.

3 ORD OM MEG SELV: Pratsom, 
tålmodig og sportsidiot

ALDER: 25

FRA: Skien

STUDERER: Master i skogfag. Ferdig 
utdannet våren 2018.

DRØMMEJOBBEN: Litt i tvil, men jeg 
er glad i skogbruksplanlegging.

Skogstudentenes lesesal på NMBU.



Servicekontor 
07564 
Åpent: 09.00 til 14.00
Mandag, onsdag 
og torsdag
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Nytt siden sist…

Hus ønskes leid

Nær rekord i fjor

Kontakt oss:

FOR Å SIKRE skogeierne en kostnadseffektiv 
og korrekt utførelse av skogkulturtiltak, har 
AT Skog inngått samarbeid med profesjo-
nelle entreprenører. Dette er arbeidsteam, 
som flytter rundt og gjennomfører oppdrag 

i hele regionen. Det er derfor behov for 
gode overnattingsmuligheter, spesielt i 
midtre og nedre Telemark. Har du husrom 

egnet for kortere eller lengre opphold, 
ta kontakt med skogkulturansvarlig 
i Telemark, Pål Hekkli 992 57 889/ 

paal.hekkli@atskog.no

SKOGEIERNE SOLGTE 10,43 millioner m3 
tømmer til skogindustrien i 2016. Det er 
det nest høyeste volumet siden 1920-tallet 
og bare 100 000 m3 under rekordsesongen 
1989/90. Skogeiernes bruttoverdi av dette 
tømmeret var 3,37 milliarder kroner. For hver 
krone skogeierne mottar i oppgjør for tøm-
mersalg, skjer en videreforedling og verdi-
skapning frem til sluttkunden på 10-12 kro-
ner, det vil si 30-40 milliarder kroner i 2016.
Les mer på www.landbruksdirektoratet.no 

HER ER DATOENE for årsmøter i skogeierla-
gene. Sjekk www.atskog.no under «Hva skjer» 
for mer info om tid og sted. 

27. februar:  Notodden og Grimstad
28. februar:  Søndeled, Gjerstad, Tinn, 
 Hægebostad
1. mars:  Kviteseid, Nissedal og Hjartdal
2. mars:  Drangedal, Songdalen, Årdal, 
 Sannidal og Skåtøy
6. mars:  Evje og Hornnes, Farsund, 
 Bamble, Bø, Nome, Saude og 
 Nes, Vegårshei, Høvåg og 
 Vestre Moland

AT SKOG INVITERER alle medlemmer til regi-
onmøter i september. Datoene er 4., 5., 6., 
7. og 12. september. Fire møter blir lagt til 
Agder og Telemark, mens ett avvikles i Oslo. 

GRY HELEN LUND BREKKA i Hjartdal har rus-
tet opp 460 meter skogsbilvei. Det førte til 
at minst 50 tømmerlass er kjørt ut fra skogs-
området til fem grunneiere. «Gry gruser vei 
for 5 skogeiere» nådde over 50 000 personer 
på Facebook og fikk 8200 lesere på AT Skogs 
nettside. Saken om tømmerbilsjåfør Dag 
Ove Bergøy fra Mandal, som startet gruppa 
«Tømmergutta» på Facebook for folk «med 
litt over middels interesse for tømmerbil», 
er lest av 3400 personer på vår nettside. 
«Tømmergutta» nådde 23 000 personer på 
Facebook. Les begge sakene på www.atskog.
no under nyheter.

7. mars:  Holum, Lindesnes, Mandal, 
 Hovin, Hægeland, Åmli, 
 Vennesla og Øvrebø
8. mars:  Holt og Dybvåg, Søgne, 
 Marnardal, Herefoss og 
 Vegusdal
9. mars:  Seljord, Audnedal, 
 Eidanger, Fyresdal, Birkenes, 
 Froland og Herrevassdraget
13. mars:  Kristiansand, Bygland, Arendal, 
 Lyngdal og Kvinesdal
14. mars:  Tokke, Gjerpen og Solum, Vinje, 
 Iveland, Åseral, Flekkefjord og 
 Sirdal
Årsmøte i Valle og Bykle skogeierlag er ikke 
avklart. Årsmøte i AT Skog blir torsdag 4. mai

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

Årsmøtene

Regionmøtene

Mest lest på nett

ÅRSBERETNINGEN FOR 2016 er under 
arbeid. Den blir lagt ut på vår nettside  
www.atskog.no i en leservennlig versjon.  
Der blir det mulig å laste ned og skrive ut 
rapporten. 

– JEG ER SVÆRT glad for konkrete tiltak 
som stortinget nå har bedt regjeringen om å 
utarbeide, for eksempel med økt nyttelast 
på tømmerbilene, økt bruk av tre i offentlige 
bygg og ikke minst forslaget om skattekre-
dittordning for skogeiere som investerer 
i skogsindustri, sier økonomisjef Simon 
Thorsdal i AT Skog om næringskomiteens 
innstilling til skogmeldingen. Les mer om de 
gode nyhetene på www.skog.no

Årsrapporten

Jubel i skogen

Styret i AT Skog er fra v. Hølje Kr. Jore, Even Hedland, Åse Egeland, Olav A. Veum, Hilde Haukom, 
Trude Engesland og Åse Vinje. Bakerst administrerende direktør Anders R. Øynes. 


