
– Fire tørkekammer
For å møte etterspørselen, har sagbru-
ket nylig investert 1,5 millioner kroner i 
et fjerde tørkekammer. Tørkeprosessen er 
energikrevende, men sagbruket benytter 

restene fra skjæringen og er 
selvforsynt med flis. 
– Tømmeret må tørke i 20 
dager. Med utvidelse av tør-
kekapasiteten, kjøper vi nå 
7000 kubikk i året mot nor-
malt rundt 6000. Vi kjøper 
tømmer fra AT Skog, Viken 
Skog og SB Skog, forklarer 
Harald. 

Jobbet seg opp siden 1989
– Det er voldsomme dimensjoner i de stør-
ste tømmerstokkene, men det er helt nød-
vendig når vi skal reise de største byggene. 
Dette er ingen enkel bransje. Det er få små 
sagbruk igjen, men vi har bygd opp et godt 
rykte. Tinnoset sag har jobbet seg opp 
fra ingenting i 1989. Det har vært mange 
tunge tak, men driften er god i dag fordi vi 
har klart å utvikle oss, forklarer Harald. 

 – Omsetningen i fjor var 25 millioner 
kroner og mesteparten blir pløyd tilbake til 
lokalsamfunnet. Det er veldig moro å skape 
verdier av tømmerstokken. Å jobbe med 
tømmer og skog gir meg en god følelse. Vi 
er stolte at det vi får til på Tinnoset sag.    

– DE STØRSTE tømmerstokkene fra furu-
skoger i Øst-Telemark med lengde opptil 
10,5 meter, er vår spesialitet. Det er lett 
å bli tømmerblind, men jeg legger alltid 
merke til en sjelden fin stokk, sier Harald, 
mens han viser den ene fine 
tømmerstokken etter den 
andre.

Godt marked
– Vi opplever økende interes-
se for eneboliger i laft. Mange 
er skeptiske til de tette 
nybyggene. Å bygge i lafte-
tømmer koster ikke så mye 
mer. Til skogeierne vil jeg si 
at det er godt marked for de 
fineste og største tømmerstokkene. Spør 
skogbruksleder om muligheter for å levere 
laft. Minste dimensjon i toppen må være 
30 centimeter og 35 i brysthøyde, forkla-
rer Harald, som er utdannet forstkandi-
dat. Han har jobbet for Tinnoset sag siden 
2001. I tillegg til nybygg, er det rundt 1000 
verneverdige bygg, bare i Telemark, som 
trenger kvalitetstømmer til restaurering.
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Aldri før har Harald Nisi kjøpt inn så mye grovt furutømmer som nå. Tinnoset 
sag opplever stadig større etterspørsel etter laftetømmer. Ikke bare til hytter, 
men til solide og pustende eneboliger.

Hit kommer de 
største og fineste 

Per Ivar Johansen er en av de 10 ansatte på 
sagbruket.

Bygg blir oppført stokk for stokk i laftehallen 
før det fraktes i deler ut til huskjøperen.

 

Det er få små sag-
bruk igjen, men vi 
har bygd opp et 
godt rykte.

Fakta

Tinnoset sag
NISJE: Skjærer og høvler grovt kvalitetstøm-
mer fra Øst-Telemark til laft og restaurering. 
Leverer laftebygg og stavbygg i alle størrelser. 
LAFTETØMMER: Seinvokst furu med høy 
andel kjerneved. Kjerneveden har naturlig 
beskyttelse mot fukt og sopp. Skjæres med 
rot og topp slik at tømmeret følger den natur-
lige avsmalningen på treet.
MAX LENGDE: Tinnoset sag kan håndtere opp-
til 10,5 meter lengde på stokkene mot vanlig 
saglengde på 6 meter. Tømmeret kantes på to 
eller fire sider. Vegg leveres ferdig høvlet med 
oval eller rett profil. 
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Skogstudentenes lesesal på NMBU.

– NORSK EKSPORT AV tømmer hadde en 
topp i 2015, men ligger fortsatt på et 
høyt nivå historisk sett. Tømmereksporten 
ble redusert med omkring 20 % i 2016. I 
utgangen av april i år, er det ytterligere en 
reduksjon på omkring 5 % sett i forhold 
til samme periode i fjor, forklarer stor-
kundeansvarlig Håkon H. Myhra i Viken AT 
Market. Eksportselskapet ble etablert i 
2015 av Viken Skog og AT Skog.
 – Reduksjonen i eksportvolum forkla-
res hovedsakelig ut fra en stor innenlands 
etterspørsel etter spesielt sagtømmer. 
Norske sagbruk har, i likhet med mange 
sagbruk i både Sverige og Tyskland, hatt 
tidvis lite tømmer på lager gjennom vinte-
ren. Generelt er det god byggeaktivitet i 
Europa og sagbrukene opplever god etter-
spørsel etter trelast.

– SAGTØMMERANDELEN I den norske 
avvirkningen har økt de siste årene, som 

følge av eksportkvaliteter som pal-
letømmer og «second quality». Vi har 
lykkes med å løfte disse ut fra mas-

sevirkevelta, sier Myhra. 

AT SKOG KAN hjelpe til med veiledning og 
arbeidskraft. Akkurat nå gir vi en hygge-
lig pris på større oppdrag, opplyser skog-
kulturleder Thomas Thode Svendsen. Alle 
skogeiere som bestiller mer enn 50 mål 
ungskogpleie innen utgangen av juni, får 
rabatt på timepris. For oppdrag mellom 
50 og 99 mål gis 5 % rabatt på timepris. 
Oppdrag større enn 100 mål oppnår 7,5 % 
rabatt på timepris. Timeprisen er 385 kr/
time ekskl. mva.
 – De fleste kommuner har fortsatt gun-
stige tilskuddsordninger til ungskogpleie. 
Når dette kombineres med finansiering 
via skogfond, kommer egenandelen ned 
mellom 5 - 40 % av fakturabeløp avhen-
gig av tilskuddssats i kommunen og din 
marginale skattesats. Benytt de gunstige 
vilkårene og få en velstelt skog, oppfor-
drer Svendsen. AT Skog og din lokale skog-
bruksleder er klar med råd, veiledning og 
kvalifisert arbeidskraft. Finn kontaktinfo 
til skogbrukslederne på www.atskog.no

Etterspørselen etter norsk tømmer er fortsatt god i utlandet. Gran sag-
tømmer er definitivt mest etterspurt og eksporteres til Sverige, Tyskland, 
Belgia, Latvia, Danmark og Kina.

– Ungskogpleie er en av de mest 
fornuftige tiltakene du kan utføre i 
skogen din. Sommeren er en fin tid 
for ungskogpleie. Sjekk skogen og 
skogbruksplanen for behovet i egen 
skog. 

– MASSEVIRKEPRISENE ER FORTSATT 
lave, men deler av svensk treforedlings-
industri er ute med prisøkninger. Dette til 
tross for at det generelt er mye massevirke i 
markedet, men dette er mer en posisjonering 
inn mot forventet økte volumer og stimulans 
til tynning. De fleste hadde nok trodd at mas-
sevirkeprisene skulle beveget seg oppover 
for et år siden, men volumøkningene som 
følge av kapasitetsutbyggingene i Sverige 
og Finland lar vente på seg. Spørsmålet vil 
også være om det vil legges ned gammel 
maskinkapasitet når de nye brukene er oppe 
i full produksjon.  Ellers var det store for-
ventninger til markedet for energivirke til 
flis før siste vintersesong. Store utbyggin-
ger i Danmark gjorde at mange aktører inn-
gikk store kontrakter om leveranser av flis 
til spesielt et dansk anlegg sør på Jylland. 
Anlegget er imidlertid sterkt forsinket og 
forventes ikke være i full drift før ut på 
høsten. Mange aktører ble derfor sittende 
igjen med store lager av biovirke gjennom 
hele sesongen. Det ser imidlertid ut til at 
man har funnet andre avsetningskanaler 
for mye av virket på et stabilt lavt prisnivå, 
oppsummerer Myhra.

Kampanje på 
ungskogpleie!

Håkon H. Myhra

Nytt fra tømmereksporten



I Kvinesdal har skogeierlagsleder Sigbjørn Vatland startet en digital 
dugnad.

Rundt 100 var samlet på årsmøtet i Norske Skog Unions tidligere 
elverksted i Skien. Styreleder Olav A. Veum ble enstemmig gjenvalgt. 

– hjelp medlemmer 
med sms og epost

lemmene om at info nå kun sendes 
på epost. I brevet tilbyr han seg å 
hjelpe til med å opprette epostad-
resse. 
 – Etter at vi sendte ut brevet, 
har vi fått enda flere over på epost. 
Nå har vi epostadresse til 80 % av 
medlemmene. Jeg vet ikke om vi er 
ledende i AT Skog, men vi ligger i hvert 
fall veldig bra an med digital kommuni-
kasjon.

 Epost som gjelder
– Stort sett all kommunikasjon mel-
lom skogeierlaget, AT Skog, kommunen 
og andre aktører foregår via epost. Skal 
dette ut med brev, må det skrives og redi-
geres da eposter ofte viser til linker og 
vedlegg. Så kan dette sendes over til ekspe-
disjonen i AT Skog, som skriver det ut, pak-
ker i konvolutter og sender til medlemmer. 
Det er dessverre for tungvint. Det er også 
dyrt med dagens porto, konkluderer styret 
i Kvinesdal skogeierlag.
 AT Skog oppfordrer alle skogeierlagene 
og skogeiere til å bli med på den digitale 
dugnaden. Du kan gå via nettsiden og melde 
inn epost eller send mail til:
aase.vinje@atskog.no.

– VI ER DET første og så langt det eneste 
laget i AT Skog med 100 prosent komplett 
telefonliste til medlemmene, i hvert fall i 
Vest-Agder, forklarer Sigbjørn. Han kan nå 

sende påminnelser og korte beskjeder til 
alle medlemmene på sms. 
 Sammen med resten av styret i skogeier-
laget har Sigbjørn sendt brev til alle med-

– hjelp medlemmer 
GJØR SOM SIGBJØRN 

Gjenvalgt for sjette gang

Styreleder Olav A. Veum. 

Foto: Roar Ree Kirkevold/Skog

– MÅLET FRAMOVER BLIR hogst opp mot 
berekraftig nivå, vesentleg auke i skogkul-
tur og planting, større del av tømmerfor-
edling i vår geografi, betre arealavkastning 
og ingen ytterlegare innskrenkning av 
råderetten. Det er vår ambisjon, sa Veum i 
sin årsmøtetale.  – AT Skog skal ta ein aktiv 
rolle i denne utviklinga på vegne av oss 
alle. Vi er godt i gang. Vi har fått på plass 
gode strategiske samarbeid. Vi har trimma 
organisasjonen. Vi har bygd kompetanse. 
Vi har utvikla marknaden. Vi har dyktige 
medarbeidarar, flinke fagfolk i skogen og 
ikkje minst ein stor og levande organisa-
sjon, oppsummerte Veum. Administrerende 
direktør, Anders R. Øynes, oppfordret til 
positiv endringsvilje i et tømmermarked i 
sterk endring. Les årsmøtetalen til styrele-
der og presentasjonen til adm.dir. på:
www.atskog.no

Bjørg T. Hopland fra Fyresdal skogeierlag
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Nytt siden sist…

Kontakt oss:

MARGIT JOHANSEN i Nissedal skrev 
rosende ord om en hogst ved huset sitt og 
ble invitert ut på bålkaffe av skogsentre-
prenørene. Hun fikk også bli med å hogst-
maskinen. Totalt har 29 000 personer sett 
saken «– Helt fantastisk å se på hogsten» 
på Facebook. Nesten 3900 personer har 
lest hele artikkelen på nettsiden vår. PEFC 
kurset for skogeiere har ført til 3500 besø-
kende inn på nettsiden via FB. Rundt 350 
skogeiere deltok på kurset 8 ulike steder i 
Agder og Telemark i mai/juni. «Kampanje på 
gran sagtømmer» nådde 27 500 på FB og 
førte nesten 3000 lesere inn på nettsiden. 
Les sakene under nyheter på www.atskog.no

FRA JUNI 2017 vil virkesoppgjøret være 
tilgjengelig i skogeierportalen. Den 4. i hver 
måned blir oppgjør fra forrige måned publi-
sert der samtidig som skogeier mottar sms 
om at virkesoppgjøret er tilgjengelig. Alle 
virkesoppgjør fra 2014 og til dags dato vil 
nå være synlig.. Slik finner du virkesopp-
gjør i skogeierportalen:

• Logg inn i skogeierportalen
• Klikk på økonomi i menyen
• Velg aktuelt år og kryss av for 
 «virkesavregninger»
• Trykk så på knappen «vis»

Styreleder Olav A. Veum 
Styremedlemmer: Åse Egeland 
(nestleder), Hølje Kristian Jore, Even 
Hedland og Gunn Brekka, Åse Vinje 
og Hilde Haukom. 
1. vararepresentant: Trygve Usterud 
2. vararepresentant: Heidi Skårnes 
3. Trygve Haugland 
Ordfører: Sveinung Kjellemo 
Varaordfører: Tor Peder Lohne

HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
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

Se virkesoppgjøret i 
portalen

Kampanje ga 75 000
STOR ETTERSPØRSEL FØRTE til at AT 
Skog økte prisen på gran sagtømmer 
med 32 kr/m3 fra midten av april og ut 
mai. Priskampanjen var begrenset til et 
volum på 75 000 m3. Med stor interesse 
fra skogeierne, var kampanjevolumet 
fulltegnet i midten av mai. Produksjonen 
av dette granvolumet vil foregå gjen-
nom sommer og tidlig høst. Markedet for 
gran sagtømmer ser fremdeles lovende 
ut utover høsten. Rakk du ikke å tegne 
kontrakt på hogst til kampanjeprisen, er 
det fremdeles muligheter. AT Skog har nå 
en gran sagtømmerpris, som ligger 22 kr/
m3 over vinterens pris. Kontakt din lokale 
skogbruksleder om priser og hogst.

Storm og skogbrann kan gi 
store tap. Statens naturskade-
fond dekker ikke lenger storm-
skader på skog. 

SKOGFOND MED SKATTEFORDEL kan 
benyttes ved betaling av forsikringspremien. 
 Det er bare Skogbrand som tilbyr skog-
forsikring i Norge. Selskapet ble stiftet i 
1912 og er skogeiernes eget forsikrings-
selskap, som i dag forsikrer rundt 42 000 
skogeiendommer. 

SKOGBRAND HAR OGSÅ en ansvarsfor-
sikring for skogsbilvei. Den dekker ansvar 
inntil 10 millioner kroner. Årspremien er 
avhengig av samlet veilengde og eventuelle 
broer lenger enn 10 meter.  
Se www.skogbrand.no

Det nye styret i 
AT Skog

Mest sett på Facebook

Margit Johansen fikk takk av Tollef Grønvold.Per Asbjørn Flugstad i Skobrand.

Husk skogforsikring!

Stor deltakelse på 
PEFC-kurset


