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INFORMASJON FRA AT SKOG

– DET ER INGEN risiko å prøve ut denne 
digitale kartløsningen. Alle andelseiere i 
AT Skog får bruke Allma innsynsversjon 
gratis, forklarer avdelingsleder Kjetil Vinje. 
Han jobber med å stadig utvikle Allma til et 
enkelt, raskt og nyttig verktøy. Daglig får 
avdelingen hans to til tre nye henvendelser 
fra skogeiere, som vil prøve ut den nye ver-

sjonen på ipad og pc. Allma kom til verden 
allerede i 2007, men hadde en del barne-
sykdommer i starten. Allma kunne være 
vanskelig å forstå. Gisholt bekrefter at han 
synes den tidligere løsningen har vært lite 
brukervennlig.
 – Med den nye versjonen, som kom i janu-
ar, kan vi trygt si at vi har et godt produkt. Allma er nå selvforklarende og moderne.  

Det som også ligger i papirutgave i perm, 
kan enkelt finnes fram med pekefingeren 
på skjerm. For neste generasjon vil en digi-
tal skogbruksplan være en god motivasjon, 
sier Vinje.
 – Gisholt etterlyser kurs i Allma. Vinje 
bekrefter at AT Skog planlegger et opplegg 
rundt opplæring. 
 – Det er viktig at så mange som mulig tar 
Allma i bruk. Skogeierlagene får en bonus 
hvis de verver nye Allma-brukere utenfor 
andelslaget. Oppgraderer andelseierne til 
det betalende abonnementet, utløser det 
en bonus til laget per abonnent. For å drifte 
Allma, er vi avhengig av abonnenter.

Skogeier Eivind Gisholt er begeistret for den nye Allma. Siden den siste utga-
ven av Allma kom ved nyttår, har 350 skogeiere tatt i bruk den digitale skog-
bruksplanen. Lederen i Herrevassdraget skogeierlag i Skien liker godt tanken 
på å gå i skogen med kart over eiendommen på nettbrett.

– Dette ser 
veldig bra ut!

FAKTA

Allma
HVA: Er Norges ledende dataverktøy 
til oversikt, planlegging og dokumenta-
sjon for å gjennomføre tiltak i egen 
skog. Allma er skogeierens vei inn i 
databasen for alle skogdata, miljødata, 
kulturminner, artsregistreringer, natur-
typer og verneområder.

HVEM: Alle andelseiere i AT Skog 
får bruke Allma i basisversjon gratis. 
For gratisversjon må du ha kjøpt 
skogbruksplanen av AT Skog. Pris 
per måned for kunder, som ikke er 
andelseiere, er: 

Under 1500dekar: 69 kr/mnd.
Mellom 1500 dekar og 3000 dekar: 
79 kr/mnd.
Mellom 3000 dekar og 5000 dekar: 
89 kr/ mnd.
Over 5000 dekar: 99 kr/mnd.

HVORFOR: Allma utvikles stadig med 
nye funksjoner. Hogst som er utført av 
AT Skog, blir nå oppdatert i Allma. Til 
høsten kommer Allma Standard, som 
gir deg tegnefunksjoner og muligheter 
for å lage egne kart, for eksempel til 
jakt. 

BESTILL: Gå inn på www.atskog.no, 
velg Allma Eiendom innsyn og bestill 
tilgang til gratisversjonen av Allma. 

Fra opplevelsen av Allma som vanskelig, er skogeier Eivind Gisholt glad for at avdelingsle-
der Kjetil Vinje tilbyr en ny og enklere versjon. Den har han nå bestilt.

Du kan velge ulike bakgrunnskart. Dette er et 
flyfotokart.

Skjermbildet viser et hogstklassekart.
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ETTERSPØRSELEN ETTER GRAN sagtømmer, 
både i Norge og internasjonalt, er god ved inn-
gangen til sommeren. Flere sagbruk har behov 
for økte leveranser de kommende månedene 
for å dekke etterspørselen etter trelast. 

AT SKOG INNFØRER derfor et pristillegg på 
20 kr/m3 på gran sagtømmer på nye tømmer-
kontrakter, som inngås i vår for gjennomføring 
innen 1. september. For å få dette sommertil-
legget, må kontrakter tegnes innen 31. mai.

AT SKOG HAR også gode avtaler på levering 
av gran palletømmer/emba, som gjør at 
du vil oppnå høy sagtømmerandel og god 
økonomi på grandrifter som gjennomføres. 
Driftskapasiteten er god. I de fleste områder 
har vi nå tilgjengelige entreprenørlag, som kan 
sette i gang i løpet av få uker. 

TA KONTAKT MED din lokale skogbruksleder 
for en befaring.

Roar hjelper deg!
Ring 07564

20 kroner i pristillegg på gran sag-
tømmer i sommer.

Ta det med ro! 

Hogg 
 gran!Blant alternativene du da får i andre enden, velger du servicekontor. Som en 

ekstra hjelp til å huske telefonnummeret, kan du trykke null og skrive skog på 
mobilen: 0SKOG = 07564

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

Ring Roar på 0SKOG.

I sommer er det lønnsomt å hogge gran.
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AT SKOG OPPRETTET servicekontor rett 
før jul. Der kan du ringe om private tømme-
rinnmeldinger, plantebestillinger og andre 
skogoppdrag. Det nye nummeret 07564 
fører deg til sentralbordet til AT Skog. 
Derfra velger du servicekontor.
 – Folk trenger hjelp til alt mellom him-
mel og jord, sier skogbruksleder Roar 
Jørgensen i Grimstad, som bemanner servi-
cekontoret. Mer konkret mellom himmel og 
jord, handler henvendelsene mest om hjelp 
til å bruke de digitale løsningene.
 – De fleste henvendelsene jeg har fått 
hittil, gjelder private tømmerinnmeldinger. 
Folk trenger hjelp til å melde fra om hente-
klart tømmer, endre på volum, tidspunkt for 
henting eller utsettelser. I forbindelse med 

plantebestillingene før fristen i februar, 
var det en del som ønsket hjelp til å 
melde inn dette digitalt, forklarer Roar.

     – Jo, det hender at noen er litt mugne 
i humøret, men jeg har aldri fått kjeft. 
Før samtalen avsluttes, er folk veldig 

glade og fornøyde.

AVDELINGSLEDER FOR SKOG og drift i AT 
Skog, Hans Erik Røra, forklarer at service-
kontoret er opprettet for å gi raske svar på 
enkle spørsmål. 
 – Skogbrukslederne, som ofte mottar 
slike henvendelser, er mye ute i skogen 
uten mobildekning og uten pc. Da er det 
bare å ringe servicekontoret. Vi ønsker at 
skogeieren bruker løsningene våre på nett. 
Der kan man logge seg på selv og benytte 
alle våre tjenester. Mange skogeiere ønsker 
hjelp til de digitale tjenestene. Da gjør ser-
vicekontoret oss mer tilgjengelig.  
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Anders Roger Øynes
NAVN: Anders Roger Øynes
ALDER: 48
BOR: I Kristiansand, om sommeren 
i Grimstad og på hybel i Skien
SIVILSTATUS: Gift, fire barn og tre 
bonusbarn

Hvorfor ville du ha denne jobben?
– Jeg har hjertet mitt i skogen. I tillegg har jeg 
jobbet mye med forretningsutvikling. Det var 
en etterspurt kompetanse i AT Skog. Jobben 
er fantastisk med store variasjoner. Jeg kan 
snakke om finansstrategi på Aker brygge den 
ene dagen og brenne bål med skogsentrepre-
nører den neste. 

Etter rundt 500 dager i jobben – hva er du 
mest fornøyd med?
– At vi har fått en ny strategi, som gjør oss 
mer frampå. Vi har tilpasset organisasjonen til 
de utfordringene vi har. Vi tar i bruk mer digi-
talt verktøy, som skogeiere har etterspurt. 

Hvis du var sjefen over alle sjefer – hva ville 
du gjennomført med umiddelbar virkning?
– Da velger jeg likeverd. Ekstremisme er 
skummelt. Historien viser hvor grusomme vi 
kan bli når vi klassifiserer mennesker. Jeg ville 
brukt likeverd som medisin mot dette.

Hva er ditt skjulte talent?
– Jeg er en god kokk. Jeg er veldig god på 
store gryter, fiskesuppe og bacalao. 

Hva er det kjedeligste du gjør?

– Jeg er 
ekstremt 
god til å 
koble av
Med hjerte for skog fra barnsben av, 
stortrives Anders Øynes som admi-
nistrerende direktør. Etter knapt 500 
dager i jobben, er han ikke skremt 
av hybellivet. Han er akkurat en så 
ensom ulv som kona sier. 

– Å skrive reiseregning. Privat tenker jeg ikke 
over hva som er kjedelig. Jeg kjeder meg lite. 
Jeg synes det er befriende å gjøre helt andre 
ting enn jeg pleier. 

Hva er ditt favorittredskap? 
– Kjøkkenknivene mine. De må være av skik-
kelig vare. Superkvalitet. Jeg står veldig nær 
og følger med når noen låner dem.

Hva gjør du hvis du skal glede familien en 
dag?
– Da tar jeg familien med ut på sjøen. Båttur 
med mat og drikke i kjølebagen er suksess.

Hvilke mål har du i 2016? 
– Jeg skal være litt mer aktiv. Jeg har begynt 
bra. Jeg går tur hver dag. Det kan bli mye stil-
lesitting i bil og på kontor. 

Et sitat du liker godt?

– Det kommer an på sitasjonen. Jeg bruker 
mye sitater, men akkurat nå tenker jeg på 
favorittordet til språkforsker Arne Torp. 
Solgangsbris. Det er mitt favorittord, også. 
«Livet kan bare forstås baklengs, men det må 
leves forlengs», sier Søren Kierkegaard. Det 
synes jeg er et godt sitat i jobben. 

Hva gjør du for å koble av?
– Jeg slapper veldig godt av når jeg lager mat. 
Selv på hybelen lager jeg middag hver dag. Jeg 
er ekstremt god på å koble av. Jeg kan også ta 
en tur på sjøen eller i skogen.

Hvordan vil dine nærmeste beskrive deg?
– Raus, snill og brumlete. Brumlete fordi jeg 
er litt nøye med ting og kan blande meg litt 
mye. Brumlingen blir stort sett møtt med lat-
ter hjemme. Jeg har mye humor. Kona mi er 
veldig god til å ta ting på kornet. Den kombina-
sjonen gir oss en god kjemi.

Hva hører du på?
– Jeg tåler alt av musikk, fra heavy metal til 
klassisk. Jeg tilpasser meg situasjonen. Jeg 
liker konserter og oppsøker festivalen Canal 
Street i Arendal hvert år.

Den siste boka og filmen?
– Jeg vil prøve å ta jegerprøven i år, så nå leser 
jeg læreboka. I sommer skal jeg lese «Fatimas 
hånd». Jeg er veldig glad i film og spesielt 
science fiction.  Jeg har sett alle «Star Wars», 
men filmen over alle filmer er «Forrest Gump».  

Hva er typisk deg?
– Jeg er en ensom ulv. Kona sier det er helt 
vanvittig at jeg kan være så mye alene og 
synes det er greit.

Jeg kan snakke om 
finansstrategi på Aker 
brygge den ene dagen 
og brenne bål med 
skogsentreprenører 
den neste.

– Hunden bidrar til at jeg kommer ut på tur, men jeg går alene, også.
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Nytt siden sist…
Nye ledere Mest lest på Facebook

Ny på nett, rett og slett

Knut fikk gullmerke

Kontakt oss:

Fra singel til samliv

Siste skudd på stammen

Skaff deg tilgang til 
skogeierportalen

Det nye styret

Tid for ungskogpleie

Disse skogeierlagene har fått ny leder etter 
årsmøtene i mars:

Skogeierlagene i Heddal/Lisleherad og 
Gransherad har slått seg sammen i år. 

AT Skog har ansatt sin første kommunika-
sjonsrådgiver. Og det er meg. 

Drangedal: Terje Gautefall
Eidanger: Svein Eggen
Grimstad: Jan Ellingsen
Herefoss og Vegusdal: John Olav Fidje
Herrevassdraget: Eivind Gisholt
Hjartdal: Torkild H. Mosebø
Holt og Dypvåg: Halvor Skjerkholt
Hægeland: Lars Jørgen Godtfredsen
Notodden: Hølje Kristian Jore
Gjerpen og Solum: Guro Vale Kvavik
Søgne: Gunnar Ormestad
Tokke: Tore Felland Storhaug
Vennesla og Øvrebø: Simen Skarpeid
Vinje: Harald H. Kvålen
Åseral: Kari Røynlid 

SKOGSENTREPRENØRENE Erling Skarvang og 
Viggo Opsahl hogger og frakter ut rundt 80 000 
trær i året. Saken om de to, har nådd over 8000 
personer på Facebook.  – Å jobbe med skog, er 
det morsomste jeg vet. Jeg har aldri vært lei, sier 
Erling, som er en av 40 skogentreprenører som 
hogger for AT Skog. Etter snart 50 år som skogs-
arbeider, har han opplevd en rivende utvikling til 
papirløs maskinhogst. Les saken om Erling og 
Viggo under nyheter på www.atskog.no

I DESEMBER FIKK AT Skog ny nettside. 
Nyhetssaker som blir lagt ut på www.atskog.no, blir 
også delt på Facebook. Er du på Facebook, vil du også 
kunne følge med på aktiviteter, nyheter og annen 
informasjon fra alle skogeierlagene. Nye ledere, skog-
brukspriser, skogdager, fagturer og markedsføring av 
arrangement, kan profileres på Facebook og dermed 
bli sett av mange. For omtale på Facebook, kan du 
sende en kort tekst og bilde til stine@atskog.no

– NÅR DU ØNSKER utvikling, er det naturlig å 
delta i organisasjonsarbeid, sier Knut Aas, som er 
tildelt AT Skogs gullmerke for lang innsats som 
tillitsvalgt. Les mer om Knut på www.atskog.no.

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

DET SOM NÅ heter Notodden skogeierlag, har 
flest medlemmer i AT Skog med 270 skogeiere 
og en hogst på 65 000 kubikk i fjor. Gjerpen og 

Solum har også slått seg sammen og teller 
262. Antallet skogeierlag i AT Skog er nå 52. 

Styret i AT Skog motiverer til flere ekteskap. 
De to sammenslåtte lagene har derfor mot-
tatt 40 000 kroner hver i bryllupsgave. 

Begge har feiret begivenheten med fest-
middag. Dette kan du lese mer om på 
www.atskog.no. 

JEG BEGYNTE I jobben 1. mars.  Jeg har jobbet 
som journalist siden 1990 i blant annet Varden, 
Adresseavisa og Telemarksavisa. Jeg har vokst opp 
på gård i Skien og i 2014 fullførte jeg agronomstu-
diet for voksne på Søve. Framover vil det jevnlig 
legges ut saker på nettsiden www.atskog.no. AT 
Skognytt, som har ligget i dvale i et års tid, vil nå 
komme åtte ganger i året. Neste nummer av AT 
Skognytt kommer 14. juni.  Ønsker du å gi meg tips, 
innspill, ris og ros, så send mail til stine@atskog.no 
Mvh Stine Benedicte Solbakken

I PORTALEN FINNER du mye informasjon knyttet til 
deg som skogeier. Du kan se dokumenter, økonomiske 
opplysninger om egen drift, laste ned årsoppgave og 
endre adresse, telefonnummer og epost. Send mail til 
atpost@atskog.no og be om portaltilgang.

ÅRSMØTET FOR ALLE skogeierlagene ble 
holdt i Arendal 20. april. Knut Aas, Nina Walbeck 
og Aud Irene Vatland fikk blomster og takk for 
innsatsen i styret. Det nye styret består av leder 
Olav A. Veum, nestleder Åse Egeland og styre-
medlemmene Even Hedland, Trude Engesland, 
Hølje Kristian Jore, Hilde Haukom og Åse Vinje.

MED RYDDIG UNGSKOG øker lønnsomheten 
vesentlig når skogen skal hogges senere. Finansiering 
gjennom bruk av skogfond med skattefordel og 
offentlige tilskudd øker lønnsomheten ytterligere. 
AT Skog har ledig kapasitet til å utføre ungskogpleie. 
Bestill ungskogpleie for 2016 på www.atskog.no

Sølvi Vrangsund fikk blomster som takk for tiden som 
leder i Solum. Hun ønsket Guro Vale Kvavik og Ole Einar 
Amlie lykke til med styrejobben i det nye laget.

Kari Røynlid (44) er den første kvinnelige lederen av 
Åseral skogeierlag.

Saken om Erling og Viggo har nådd over 8000 personer 
på Facebook. 

Mannen fra Vegårdshei med den slitesterke stress-
kofferten i furu har vært med i styret siden 2003.


