
og 10 meter lange. Selve kravet er 
nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard. 
Hogstaktiviteten i AT Skog, uansett om 
det er skogeier selv som hogger eller 
profesjonell entreprenør, følger kravene i 
PEFC, norske lover og forskrifter.

Frisker opp regelverk
Jon og Knut har jobbet som et team i 
skogen siden 1994. Jevnlig er de to på 
kurs for å friske opp og sette seg inn i nye 
miljøregler. Oppdateringen skjer sammen 
med rundt 120 andre entreprenører, som 
jobber med skogsdrift for AT Skog. 
 I arbeidstida rekker de to å snakke 
om det meste. Det skjer enten ved at 
de parkerer ved siden av hverandre i 
matpausen eller ringer hverandre mens de 
jobber. 
 – Det er slutt på å koke kaffe og fyre 

bål, forklarer Jon. Det er rett og slett 
mye mer lettvint å spise i styrhuset på 
maskinene. 

Først traktor og vinsj
Jon begynte som skogarbeider i 1973 med 
traktor og vinsj. Han er utdannet skog-
tekniker og kjøpte sin første lassbærer i 
1994. Han bor på gård i Kviteseid og har 
rundt 3800 mål med skog.
 – På den tida jeg begynte som 
skogsarbeider, skulle det hogges helt 
snøtt, sier Jon og med det mener han at 

det ble hogd 
flatt. Etter hvert 
kom kravene om 
hvordan hogsten 
skal utføres for å 
ta bedre hensyn 
til planter, dyr og 
fugler. De sørger 
for at kvist ikke 
sperrer kjente 
turstier.
 – Det går 
greit å følge 
PEFC i praksis. 
Da kravene ble 
innført, var det 
veldig strengt. 
Ikke alt var like 

fornuftig. Skjermhogst, som innebar å 
sette igjen en trerekke, blåste ofte ned 
før eller siden. Nå er kravene lempet og 
vi som utfører jobben kan få bruke mer 
skjønn. 

Hvorfor står trær igjen?
– Hvis folk lurer på hvorfor det står 
enkelte trær igjen på en hogstflate, er 
det etter kravene i PEFC skogstandard, 
sier Knut, som kjører hogstmaskinen. 
Han har jobbet for AT Skog siden 1973 
med vinsj og traktor, skaffet seg etter 
hvert kvistemaskin og begynte med 
hogstmaskin i 1996. Han bor på gård i 
Tokke der han har rundt 600 mål skog. 
 – Vi setter igjen det som kalles et 
livsløpstre eller evighetstre. Det skal stå 
ett livsløpstre eller tørrgran igjen per 
mål, men vi kan selv vurdere om vi skal 
samle flere på et sted, for eksempel i en 
kant eller mot fjell. Dette gir treet mer 
beskyttelse mot vær og vind. Noen trær 

– DET ER IKKE sånn at vi bare dundrer 
inn i en skog uten en god plan og 
sunn fornuft. Hogsten utføres med 
hensyn til planter, dyr og fugler, 
forklarer skogsmaskinførerne Knut 
Dag Nordskog og Jon Rui. Jon kjører 
lassbærer, som frakter tømmeret ut av 
skogen. Da kjører han på bar, som det 
heter i skogbruksbransjen. Det betyr 
at maskinførerne legger kvister foran 
hjulene for å beskytte skogbunnen mot 
kjørespor. I perioder med lite frost eller 
mye regn, er likevel hjulspor vanskelig å 
unngå i terrenget. 

Spor skal utbedres
AT Skogs rutine er at kjørespor skal 
utbedres snarest mulig og senest 9 
måneder etter avsluttet hogst hvis 
sporene er dypere enn 30 centimeter 

Nytt
INFORMASJON FRA AT SKOG

– For noen ser nok en hogstflate fæl ut, men da er det i hvert fall viktig å 
formidle at jobben vi utfører er gjennomtenkt og veldig godt planlagt med 
hensyn til miljøkrav og biologisk mangfold., sier skogsmaskinførerne Knut 
Dag Nordskog og Jon Rui. 

Slik tar Jon og Knut 
hensyn i skogen

– Vi setter igjen 
det som kalles 
et livsløpstre 
eller evighetstre. 
Det skal stå ett 
livsløpstre eller 
tørrgran igjen 
per mål

FEBRUAR 2018

Knut Dag Nordskog (til v.) 
og Jon Rui.
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Maskinene kjører på kvist, som skåner skog-
bunnen.

Høgstubben kappes 3 meter over bakken.

Om marked og kapping

– PRISØKNINGENE ER LØPENDE kommu-
nisert til skogeierne på nettside, SMS og 
Facebook, men vi har i mindre grad kom-

munisert at kravene til kapping også er 
blitt lempeligere. For maskinell hogst 
er ikke dette så viktig, men for alle 

som hogger motormanuelt gjør dette 
jobben lettere.

bedre løsning i terrenget. Det ser ofte mye 
finere ut og er mye mer stabilt, mener Knut.

Etter hogst kommer nye trær
– En hogstflate ser jo ikke fin ut, mener 
Jon, men trøsten er at allerede neste vår 
spirer og gror det fort opp ny vegetasjon. 
Skogeieren er pålagt å plante senest to år 
etter hogst, så ny småskog kommer opp i 
løpet av få år. En hogstflate er et eldorado 
for bær- og sopplukkere. For elg og annet 
vilt blir det et godt beite, konkluderer 
Jon og Knut. At nye trær vokser opp, er 
viktig for klimaet. Skogen er levende og 
fornybar. Den renser lufta, nye planter 
binder CO2 og hogst gir miljøvennlige 
materialer.  

kappes 3 meter over bakken og kalles 
høgstubber. Tørre trær skal alltid stå igjen 
der disse ikke er til fare for alminnelig 
ferdsel. Vi kan bruke skjønn og sette igjen 
flere livsløpstrær i ei gruppe om det er en 

– I HELE AT SKOGS geografi er det nå fritt 
fram å levere furu massevirke på fallende 
lengder. Vi har også åpnet for levering av 
fallende lengder på gran massevirke i Vest-
Agder. Vafos Pulp AS ønsker fremdeles sine 
leveringer av gran og osp på faste lengder. 
Vi viderefører derfor kravet om faste leng-
der på gran massevirke i Aust-Agder og 
Telemark. Leveranser av gran massevirke på 
fallende lengder godtas av Vafos Pulp, men 
det vil gi en prisreduksjon på 10 kr/m3. 

Kort oppsummert er de nye kappereglene 
på massevirke slik:

Minste lengde til Vafos Pulp er økt fra 
3,00 til 3,40 ± 10 cm. 
 Ellers gjelder fast lengde ± 15 cm. 
 Vafos Pulp trenger også mer massevirke 
av osp til produksjonen. Prisen på osp har 
økt med 88 kr/m3 siste halvår. AT Skog 
betaler nå 243 kr/m3 for osp i områdene 
nærmest Kragerø. Osp til Vafos Pulp må 
kappes i faste lengder på 4,5 meter med 
topp mellom 5 - 60 cm.
 Det er fremdeles meget stor etter-

spørsel etter fyringsflis til fjernvarmean-
legg nasjonalt og internasjonalt. AT Skog 
økte prisen på biovirke i høst til et nivå, 
som gjør at det igjen bør være interessant 
å benytte våren til å rydde opp i jordekan-
ter og veikanter. Det er nå også mulighe-
ter for lønnsomhet i heltrevirke og grot i 
områder som ligger nær Mandal, Arendal 
og Grenland. Dette tilbudet vil AT Skog 
komme tilbake med mer informasjon om i 
løpet av våren.

ETTERSPØRSELEN ETTER sagtømmer har 
vært høy i flere år og denne situasjonen 
fortsetter inn i 2018. Prisene har økt litt, 
men det er ingen vesentlig endring.
 AT Skog har forenklet sin prisberegning 
på gran sagtømmer til skogeier. Vi gir nå 
skogeier en fast pris på hele sagtømmer-
leveransen av gran. Dette gir forutsigbar-
het på prisutfall for skogeier og er lett å 
forholde seg til. En slik prising forutsetter 

selvfølgelig at tømmeret er kappet i hen-
hold til pristabell med formål om å utnytte 
tømmeret optimalt, uansett om det er 
maskinelt eller motormanuelt drevet.

PÅ FURU ER kvalitetsvariasjonene på 
tømmer større og vi vil fortsatt betale 
etter pristabell for å premiere skogeiere, 
som har investert i skogkultur og tynning 
eller har naturgitte forutsetninger for fint 
tømmer. 

– Etter noen vanskelige år med lave priser på massevirke og biovirke, 
har markedet nå virkelig snudd. AT Skog har i løpet av høsten og vinteren 
økt prisene på massevirke av gran og furu med mer enn 50 kr/m3, sier 
markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra. 

Sort nr Sort navn Lengde Min/max diam Område
200 Furu massevirke 30 – 55 5  - 70 Alle fylker
100 Gran massevirke 30 – 55 5  - 70 Vest-Agder
100 Gran massevirke 3,40  og  4,50 5 -  60   Aust-Agder/Telemark
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med forslaget om høyttaler i tre. Vi 
har utviklet den veldig fra den første 
prototypen, forklarer jentene.

– DA NRK SØRLANDET laget en sak om 
oss, tok det av. På det meste har vi fått 
bestilling på 80 høyttalere på en helg. Vi 
har vært på God Morgen, Norge. Det har 
blitt oppslag i Dagens Næringsliv, innslag i 
Supernytt og Norge Rundt. Vi har fått mye 
gratis markedsføring, konkluderer jentene, 
som nå går i 3. klasse, fornøyd.

NÅ HAR DE akkurat fylt opp lageret igjen. 
Om du vil, kan du bestille deg en miljøvenn-
lig høyttaler på www.ecosoundas.no

Suksess med høyttaler i tre 
– Vi har lært mye om ulike treslag og 5-akset fres, sier jentene fra Grimstad 
lattermildt. EcoSound er skoleprosjektet, som gikk så bra i 2017 at elevene 
måtte etablere et aksjeselskap. Hittil har de solgt 600 høyttalere for 
smarttelefoner.

– BJØRK OG FURU  er ikke massivt nok, så det 
måtte bli limtre eik. Vi trodde først at vi ikke 
kunne produsere høyttaleren i Norge, for det 
er ikke mange som har 5-akset fres, forklarer 
Maria, som er firmaets produktsjef. De fem 
elevene ved Drotningborg videregående 
skole oppsummerer at de har lært enormt 
mye det siste skoleåret etter at de startet 
elevbedriften EcoSound. En 5-akset fres 
fant de for øvrig ikke så langt hjemmefra, hos 
Sjølingstad snekkerverksted AS i Lindesnes. 
Der produseres høyttalerne, som passer til 
nesten alle typer smarttelefoner.

Mange presseoppslag
– Det var foreldrene til Maria som kom 

SLIK LOGGER DU deg inn i skogeierpor-
talen, som gir deg tilgang til alle virkes-
oppgjør frå 2014 og fram til dags dato. I 
portalen kan du signere kontrakter, hente 
måledokumenter og fakturakopier (bilag 
til regnskapsfører. Du kan videresende 
bilag til regnskapsfører ved å klikke på 
konvolutten ved siden av bilagsnumme-
ret). Du kan også sjekke om vi har riktig 
kontaktinformasjon på deg (postadresse, 
epostadresse og telefonnummer).

1. Gå til nettsiden vår www.atskog.no

2. Klikk deg inn fra «Våre nettjenester» i 
bildemenyen øverst til høyre eller skriv 
«skogeierportal» i søkefeltet

3. Velg «Skogeierportal» og logg deg inn. 
Mangler du brukernavn og/eller passord, 
send mail til atpost@atskog.no eller ring 
oss på 35 58 82 00

4. Når du er innlogget, velger du «øko-
nomi» i menyen øverst

5. Velg aktuelt år og trykk «vis»

Finn dine oppgjør og 
bilag i skogeierportalen

Andrea Haugesten (bak fra v), Mari Benedikte Brødsjømoen, Solveig Javenes Flaa og 
Maria Thoresen. Foran med høyttaler Julie Espenes.

Høyttaleren i massiv eik sprer lyden godt.
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Nytt siden sist…

Kontakt oss:

PÅ NYÅRET FIKK AT Skog besøk av miljøorga-
nisasjonen Sabima og Naturvernforbundet. 
Tema for møtet var skogbrukets rolle i dag 
og fremover. På bildet sees fra v. general-

sekretær Christian Steel i Sabima, sty-
releder i Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus og leder av forbundets skog-
utvalg, Gjermund Andersen, fag- og 
økonomisjef Simon Thorsdal i AT Skog, 

kartleggingskoordinator Helene Lind 
Jensen i Sabima og adm.dir. i AT 
Skog, Anders R. Øynes.

HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller mail- 
adresse? Send endringer til aase.vinje@atskog.no

Servicekontor 35 58 82 00
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

I SLUTTEN AV februar vil årsberetningen til 
AT Skog være klar med oppsummering og 
regnskap for 2017. Denne vil bli publisert 
på vår nettside. Skogeierlagene arrangerer 
årsmøter de to første ukene av mars. Sjekk 
ut møtedato og sted for ditt skogeierlag på 
www.atskog.no. 

NYE FRISKE PLANTER skal straks ut i 
jorda. På AT Skogs nettside finner du våre 
priser og bestillingsskjema på markbe-
redning, planting, ungskogpleie og gjøds-
ling. Husk at etter planting, er det viktig å 
følge opp plantefeltet med stell og pleie. 

Vegetasjonen vokser raskt og tar lys og 
næring fra de nye plantene. AT Skog har 
flinke og effektive entreprenører, som 
utfører skogtiltak på timebasis. Se www.
atskog.no under «våre tjenester» for mer 
info og kontaktskjema.

ALLMA ER DEN digitale skogbruksplanen, 
som gir skogeieren oversikt over ressur-
sene i skogen og gode råd om når det bør 
hogges, plantes og ryddes. Kartløsningen 
Allma er nå blitt enda mer konkret og 
brukervennlig med tydelige valg og anbe-
falinger i åpningsbildet. Bestill Allma du, 
også. For andelseiere i AT Skog er Allmas 
basisløsning gratis. Du bestiller via våre 
nettsider.

SKOGEIER ØYSTEIN Grønnerød som hog-
ger selv, fikk god respons på Facebook og 
3000 personer har lest hele saken på www.
atskog.no. Skogeier Nicolai Kleiven får ny 
skogbruksplan og saken om hvordan den 
blir til, har vekket interesse hos nesten  
11 000 på Facebook og er lest av knapt 
1000 personer. Den mest leste saken på 
nett rundt nyttår, er nyheten om prisøkning 
på massevirke. Artikkelen er lest av 4500 
personer på vår nettside og har nådd 23 000 
på Facebook. Følg AT Skog på Facebook, så 
får du raskt de siste nyhetene fra oss.

Årsberetningen 
2017 og årsmøter

Nytt i Allma

Mest lest på nettBesøk i AT Skog

Planlegg årets 
skogpleie


