
BEDRESKOG avtale
–	 Mye	av	skogen	er	dårlig.	Mitt	mål	er	
å	ta	vare	på	den,	sånn	at	det	ikke	bare	
blir	kratt	og	urskog.	Selv	om	jeg	vil	gjøre	
så	mye	jeg	kan	selv,	har	jeg	tegnet	en	
BEDRESKOG	avtale	med	AT	Skog,	forkla-
rer	skogeieren	med	500	mål	produktiv	
skog.
	 –	Jeg	synes	det	er	interessant	å	få	god	
oppfølging	og	faglig	veiledning.	Jeg	har	
fått	tips	og	hjelp	til	å	ta	i	bruk	skogbruks-
planen	ALLMA.	Det	er	veldig	kjekt	med	
ALLMA	på	mobilen.	Og	nå	som	jeg	er	i	
gang	med	å	hogge,	gir	avtalen	meg	prisga-
ranti	på	det	jeg	hogger	i	år.	

Læring på kurs
Skogbruksleder	Eivind	Kvinlaug	er	hans	

skogfaglige	kontaktperson.	Tørres	Lohne	
er	opptatt	av	at	skogen	kan	føres	videre	
til	neste	generasjon	med	god	kvalitet.	
Han	har	gjort	leksene	sine	og	tatt	PEFC	
kurs	og	kurs	i	motorsag	og	hogstteknikk	
i	Hægebostad	skogeierlag	sammen	med	
barn	og	barnebarn.

Positivt ansvar
–	 Det	spørs	hvor	lenge	jeg	kan	holde	på	
med	skogsarbeid.	Jeg	er	69	år,	men	er	ved	
god	helse.	Jeg	driver	med	ungskogpleie	på	
vår	og	sommer.	Naturen	er	fantastisk.	Når	

det	er	snøfritt	og	
fint,	kan	jeg	ligge	
i	baret	og	se	på	
tretoppene.	I	fjor	
satt	vi	ut	4500	
planter	på	et	
gammelt	hogst-
felt,	som	ikke	var	
plantet	på	nytt.	
Å	eie	skog	er	et	
positivt	ansvar.	
Vi	må	holde	sko-
gen	fin	til	dem	
som	kommer	

etter	oss,	sier	Tørres,	som	har	kjøpt	inn	
en	del	utstyr	for	å	kunne	begynne	med	sin	
nye	hobby.
	 –	Traktor,	vinsj,	tømmervogn	med	kran	
og	vernetøy,	naturligvis,	oppsummerer	
skogeieren,	som	har	inkludert	kona	i	en	
avgjørelse.	
–	 Bodil	fikk	bestemme	fargen	på	trakto-
ren.	
Les	mer	om	serviceavtalen	BEDRESKOG	
på:	www.atskog.no	

–	 JEG	HAR	SITTET	mange	nok	år	på	en	
kontorstol	og	klødd	meg	i	hue.	Å	eie	gård,	
synes	jeg	er	veldig	kjekt,	sier	Tørres,	
som	jobber	50	%	som	lege	i	Lindesnes.	
Skogeiendommen	i	Hægebostad	oppsøker	
han	så	ofte	som	mulig.	I	dyp	snø	er	han	i	
gang	med	vinterens	hogst.	

– Liker kroppsarbeid
–	 Det	er	like	gøy	med	motorsag	og	vinsj,	
som	med	børse	og	bikkje,	oppsummerer	
Tørres,	som	har	årelang	interesse	for	jakt.	
Han	har	alltid	hogd	sin	egen	ved.	Mens	
mange	i	hans	alder	drømmer	om	pensjo-
nistliv	i	sydlige	strøk	eller	bobilferie,	vil	
Tørres	heller	bryne	seg	på	store	trær	og	
tungt	kroppsarbeid.
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Da	Tørres	Lohne	passerte	65	år,	gjorde	han	alvor	av	en	drøm.	–	Det	er	ganske	
utrolig	at	jeg	er	blitt	skogeier.	Jeg	synes	det	er	skikkelig	gøy.	

–	Jeg	får	prisgaranti	på	det	jeg	
hogger	i	år

– Neste gene-
rasjon skal 
overta god 
kvalitet
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Tørres har tegnet BEDRESKOG 
avtale. Skogbruksleder Eivind 

Kvinlaug gir skogfaglige tips og råd.



Alt	om	ALLMA	på	ett	nettsted

	460	deltok	på	
«Tømmer	og	
Marked	2018»

ALLMA	 ER	 I	 dag	 landets	 beste	 og	 leden-
de	 kartverktøy	 for	 skogbruksplanlegging.	
ALLMA	 er	 utviklet	 av	 de	 tre	 skogeier-
samvirkene	 AT	 Skog,	 ALLSKOG	 og	 Mjøsen	
Skog.
	 –	Det	er	ikke	bare	andelseiere	i	våre	
egne	samvirker,	som	har	blitt	begeistret	
for	denne	kartløsningen	på	pc,	nettbrett	
og	mobil.	Kundene	våre	er	også	andre	

skogeiere	utenfor	skogeiersamvirke,	
kommuner	og	fylkesmenn,	forklarer	
Onsøien,	som	har	yrkestittelen	seni-

orkonsulent	GIS.	GIS	står	for	geogra-
fisk	informasjonssystem.	Se	den	nye	
nettsiden	på	allma.no

Info fra flere databaser

En	skogbruksplan	på	papir,	informerer	om	
skogtakst,	miljøregistrering	og	fredet	kul-
turminne.	Har	du	den	digitale	skogbruks-
planen	ALLMA,	har	du	alltid	oppdatert	
informasjon	fra	flere	statlige	databaser:

  Naturtyperegistrering (fra Naturbasen 
 til Direktoratet for naturforvaltning)

  Vernede områder (fra Miljødirektoratet)
  Artsregistrering (fra Artsdatabanken/ 

 Klima- og miljødepartementet)
  Kulturminner i skog (fra Askeladden/

 Riksantikvaren)
  Ferske flybilder og terrengkart – 

 kyststrøk blir ofte fotografert årlig, 
 mens omløpsfotografering gjør at hele 
 landet fotograferes hvert 5. år.

–	 ALLMA	 ER	 DEN	 eneste	 kartløsningen,	
som	 har	 samlet	 informasjon	 fra	 alle	 disse	
databasene,	 sier	 Onsøien.	 Om	 skogbruks-
planen	 din	 er	 av	 nyere	 dato	 (etter	 2008),	
vil	du	kunne	motta	brukernavn	og	passord	
i	 løpet	 av	 kort	 tid.	 Planer	 produsert	 før	
2008,	kan	legges	inn	i	påvente	av	ny	takst	
i	 kommunen.	 Hittil	 har	 830	 skogeiere	 i	 AT	
Skog	tatt	i	bruk	ALLMA.

–	Endelig	en	ny	nettside,	som	enkelt	viser	hva	ALLMA	er	og	hvordan	skog-
bruksplanen	kan	bestilles,	sier	Jon	Bjarne	Onsøien	i	AT	Skog.

AT	Skog	var	i	år	samarbeidspartner	
med	Viken	Skog	på	konferansen	
«Tømmer	og	Marked»	i	februar.	

NÆRINGSMINISTER	Torbjørn	Røe	Isaksen	
åpnet	 konferansen	 etterfulgt	 av	 11	 inn-
ledere.	 Det	 ble	 en	 vellykket	 dag	 med	 stor	
optimisme	og	ny	inspirasjon.	–	Veldig	inter-
essant	 dag,	 sa	 skogeier	 Harald	 Kostveit	
fra	 Skien,	 som	 har	 skogeiendom	 i	 Tokke.	
–	 Jeg	 drar	 hjem	 med	 større	 optimisme	 og	
mer	lyst	til	å	forvalte	skogen	min.	Det	var	
også	 moro	 å	 høre	 om	 alt	 skogen	 kan	 bru-
kes	 til,	 uttalte	 han	 før	 fellesbussen	 med	
andelseiere	 fra	 AT	 Skog	 kjørte	 hjem	 fra	
Sundvolden.	NRK,	Norsk	Skogbruk,	redak-
sjonen	i	Skog	og	en	rekke	andre	pressefolk	
dekket	«Tømmer	og	Marked».	Les	oppsum-
mering	av	Tømmer	og	Marked	på:	
www.atskog.no
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Harald Kostveit og Jan Terje Blakstad

Skogbrukslederne i AT Skog tok imot skogei-
erne. Fra v Olav Inge Nordbø, Jan Andersen og 
Morten Hedegart.

eiermodeller	 for	 industrien	 i	 dialog	 med	
andre	 interesserte	 investorer,	 sier	 styrele-
der	i	Norsk	Skogkapital	AS,	Olav	Veum.	

NORSK	 SKOGKAPITAL	 AS	 ble	 formelt	 stif-
tet	 23.	 november	 2017.	 Norsk	 Skogkapital	
vil	 være	 et	 operativt	 investeringsselskap,	
som	 vil	 gjennomføre	 mulige	 investeringer	
på	vegne	av	de	fem	eierselskapene	Allskog,	
Mjøsen	Skog,	Viken	Skog,	Glommen	Skog	og	
AT	Skog.
	 –	Det	at	fem	skogeierandelslag	samler	
seg	om	et	felles	investeringsselskap,	er	en	
milepæl	og	et	viktig	steg	for	en	felles	og	
koordinert	satsing	for	fremtiden,	fremhever	
Veum.		Eierne	bak	Norsk	Skogkapital	ser	
et	stort	potensial	innenfor	norsk	trebasert	
industri	og	vil	fremover	vurdere	investerin-

–	 DET	SENTRALE	FOR	oss	er	å	oppnå	gode	
og	 framtidsrettede	 eierløsninger,	 som	 kan	
være	 med	 å	 utvikle	 skogindustrien	 i	 takt	
med	de	store	mulighetene	som	nå	åpner	seg	
for	 skogsråstoffet.	 Alene	 kan	 ikke	 skogei-
erandelslagene	 makte	 dette	 løftet,	 men	 vi	
organiserer	 oss	 nå	 for	 å	 kunne	 finne	 gode	

ger	i	alle	deler	av	verdikjeden	i	eksisterende	
og	nye	virksomheter.	Fortrinnsvis	vil	Norsk	
Skogkapital	AS	investere	der	man	i	tillegg	til	
kapital,	kan	tilføre	verdier,	kompetanse	og	
nettverk	gjennom	aktivt	eierskap	fra	skogsi-
den.	Daglig	leder	i	Norsk	Skogkapital	AS	er	
Anders	R.	Øynes.	De	fem	eierselskapene	
har	en	samlet	årsomsetning	på	cirka	4,4	
mrd.	kroner	per	år	og	en	tømmeromsetning,	
som	utgjør	rundt	80	%	av	den	årlige	norske	
avvirkningen.

Skogeierne	har	stiftet	
Norsk	Skogkapital
Norsk	Skogkapital	AS	er	stiftet	med	formål	om	å	være	en	felles	satsning	
for	investeringer	i	industri,	som	har	norsk	tømmer	som	innsatsfaktor.	



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

Pristillegg	på	furu	
sagtømmer
Planlegg	høsthogsten	nå	og	få	25	kroner/m3	ekstra	på	furu	sagtømmer.	
Har	du	skogeiendom	som	sokner	til	Telemarksbruket	i	Bø?

fra	 15.	 august	 til	 31.	 desember.	 	 for	 de	 som	
er	 tidlig	 ute	 med	 å	 signere	 leveringsavtale.	
Kampanjen	gjelder	for	dem	som	er	tidlig	ute	
med	å	signere	leveringsavtale	og	som	leverer	
fra	 kommunene	 Seljord,	 Bø,	 Nome,	 Hjartdal,	
Notodden,	 Tinn,	 Sauherad,	 Drangedal,	 Skien	

og	Porsgrunn.
	 –	Telemarksbruket	er	en	viktig	
aktør	for	skogeierne	Telemark	for	
en	så	kort	og	effektiv	transport	som	
mulig.	Dagsforbruket	av	tømmer	er	
350	til	450	kubikk	og	bruket	trenger	
en	jevn	tømmerstrøm	fra	skogen	hele	
året,	forklarer	markeds-	og	produk-
sjonssjef	Hans	Erik	Røra	i	AT	Skog.

–	 PÅ	 HØSTEN	 HAR	 det	 tidligere	 vært	
utfordringer	 med	 å	 få	 nok	 furutømmer	 fra	
Telemark	for	å	dekke	opp	sagbrukets	behov.	
For	 å	 unngå	 tømmermangel	 høsten	 2018,	
betaler	 derfor	 Moelven	 25	 kr/m3	 ekstra	 til	
dem,	 som	 er	 tidlig	 ute	 med	 leveringsavtale.	
Telemarksbruket	er	en	viktig	kunde	for	AT	Skog.	

–	 PRISTILLEGGET	 FORUTSETTER	 signert	
driftsavtale	 eller	 leveringsavtale	 med	 AT	
Skog	innen	10.	juni	for	hogst	etter	sommerfe-
rien.	Tillegget	betales	for	inntil	7500	m³.	Det	
er	 de	 første	 som	 signerer,	 som	 får	 tillegget,	
presiserer	Røra.

FJORÅRETS	HØSTTILLEGG	PÅ	furu	gjorde	at	
Moelven	 Telemarksbruket	 hadde	 stabil	 tøm-
mertilgang	 gjennom	 hele	 høsten.	 Sammen	
med	Moelven	viderefører	AT	Skog	derfor	fjor-
årets	 ordning	 med	 et	 pristillegg	 på	 25	 kro-
ner	per	m3	på	furu	sagtømmer	for	leveranser	

gjennom	året	blitt	utbetalt	17,9	millioner	
kroner	til	skogeiere	basert	på	deres	sam-
handel	med	AT	Skog.
	 Gjennomsnittlig	pris	til	skogeier	på	gran	
sagtømmer,	 har	 vært	 430	 kroner,	 mens	
på	 furu	 sagtømmer	 har	 snittet	 vært	 390	
kroner.	 Andelseier-	 og	 stordriftstillegg	
på	 til	 sammen	 20	 kroner	 pr	 m³	 kommer	
i	 tillegg	 til	 dette.	 Prisoppgangen	 på	 gran	
sagtømmer	 har	 i	 2017	 vært	 7,0	 %,	 mens	
den	på	furu	har	vært	6,6	%.	På	slutten	av	
året	 skjedde	 en	 positiv	 prisoppgang	 på	
massevirke	og	energivirke,	som	først	vil	gi	
effekt	i	2018.
	 AT	 Skog	 opplever	 stor	 etterspørsel	
etter	planter	og	har	solgt	mer	enn	2,2	mil-
lioner	i	2017.	Det	er	en	vekst	på	hele	10	%	

TILSVARENDE	 TALL	 FOR	 2016	 var	 et	
driftsresultat	 på	 2,0	 millioner	 kroner	 og	
resultat	 før	 skatt	 10,5	 millioner	 kroner.	
Omsatt	 totalt	 tømmervolum	 i	 2017	 ble	 1	
035	 000	 m³.	 Det	 er	 det	 høyeste	 omset-
ningsvolumet	siden	2001.

–	 VI	LEGGER	BAK	oss	ett	år	med	betyde-
lig	økning	i	omsatt	tømmervolum	og	i	sum	
et	 godt	 økonomisk	 resultat.	 Med	 dette	
styrker	 vi	 posisjonen	 for	 våre	 skogeiere	 i	
et	 stadig	 mer	 konkurranseutsatt	 og	 kom-
plisert	 tømmermarked,	 sier	 styreleder	
Olav	A	Veum.
	 AT	 Skog	 hadde	 driftsinntekter	 i	 2017	
på	 685,0	 millioner	 kroner.	 Økningen	 kom-
mer	 som	 følge	 av	 høyere	 volum.	 Det	 er	

sammenlignet	med	2016.	
	 –	 Med	 stadig	 økende	 fart	 fra	 stubbe	 til	
kunde,	 bedret	 produktivitet,	 utvikling	 og	
god	 styring	 og	 kontroll,	 sikrer	 vi	 AT	 Skog	
sin	konkurransekraft,	sier	adm.	dir.	Anders	
R	Øynes.

Hogstrekord	i	2017
AT	Skog	oppnådde	i	2017	et	driftsresultat	på	11,4	millioner	kroner	og	et	
resultat	før	skatt	på	16,5	millioner	kroner.	

Styret i AT Skog er foran fra v. Åse Egeland, 
Olav A. Veum, adm. dir. Anders R. Øynes og 
Gunn Haga Brekka. Bak fra v. Åse Vinje, Hilde 
Haukom, Hølje Kr. Jore og Even Hedland.

ILIM Sagtømmer – max diameter
Det	er	nå	ingen	øvre	begrensninger	på	dia-
meter	 på	 sagtømmer	 og	 Second	 Quality	
(palle)	til	ILIM	så	lenge	tømmeret	ikke	over-
stiger	max	toppmål.	Max	toppmål	til	ILIM	er:
	 Sagtømmer	 og	 Second	 Quality:	 3,75	 –	
5,50	lengder,	toppmål	45	cm
	 Gran	Second	Quality:		3,10	lengder,:	40	cm
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Nytt	siden	sist…

Kontakt	oss:

–	ETTER	MYE	SNØ	i	vinter,	er	skogen	skade-
utsatt.	 Det	 er	 viktig	 at	 skogeierne	 sjekker	
skogen	 og	 melder	 skade,	 sier	 Kjetil	 Løge	
i	 Skogbrand	 forsikring.	 Har	 du	 stormfor-
sikring	 i	 Skogbrand,	 har	 du	 også	 inklu-
dert	 dekning	 for	 skader	 som	 skyldes	 snø.	
Stammebrekk,	 toppbrekk	 og	 rotvelter	
utgjør	 minst	 25	 %	 av	 skadde	 trær.	 –	 Ta	
kontakt	 via	 nett	 eller	 telefon.	 Deretter	 vil	
en	 av	 våre	 takstpersoner	 avtale	 befaring,	
sier	Løge.	De	siste	10	årene	har	Skogbrand	
utbetalt	 8,4	 millioner	 kroner	 etter	 snøska-
der.	 Skogeiere	 i	 Telemark	 har	 mottatt	 en	
halv	million	totalt	i	erstatning	i	denne	perio-
den,	mens	summen	er	100	000	i	Aust-Agder.	
Størst	 skade	 og	 utbetaling	 har	 skogeiere	 i	
Akershus	hatt	med	3,4	mill.	siden	2008.

DU	 FINNER	 ÅRSBERETNINGEN	 fra	 AT	
Skog	 for	 2017	 på	 www.atskog.no.	
Under	«Om	AT	Skog»	ligger	den	siste	

årsberetningen	 i	 lesbar	 og	 utskrift-
vennlig	versjon.	

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

INSTRUKTØR	FOR	AKTIVT	Skogbruk,	Henrik	
Kjeldsen	 (bildet)	 oppfordrer	 skogeiere	 til	
å	 be	 om	 kurs	 i	 skogeierlagene.	 –	 På	 opp-
fordring	 fra	 skogeiere,	 kan	 skogeierlagene	
ordne	lokaler,	sette	dato	og	annonsere	kurs,	
så	 kommer	 instruktører	 fra	 Skogkurs	 og	

gjennomfører	 kurset,	 forklarer	 Kjeldsen.	 AT	
Skog	er	en	av	37	medlemsorganisasjoner	bak	
Skogkurs,	som	ble	etablert	i	1958.	Formålet	
med	Skogkurs	er	å	formidle	kompetanse	om	
skog-	og	naturbruk.	Les	mer	om	kursene	som	
tilbys	i	ditt	fylke	på	www.skogkurs.no

	 Vann,	erosjon	og	avrenning	i	forbindelse	
med	skogsdrift	
Entreprenør	skal	ha	fokus	på	forebyg-
ging	slik	at	hogst	utføres	med	tanke	på	å	
minimere	sporskader.	I	utsatte	områder	
bør	hogst	skje	vinterstid,	fuktighetskart	
brukes	ved	planlegging	og	oppretting	av	
sporskader	må	skje	så	raskt	som	mulig.

	 Foryngelse	og	ungskogpleie
Økt	salg	av	planter	som	et	klimatiltak.	Økt	
aktivitet	på	ungskogpleie	sikrer	en	mer	
stormsterk	framtidsskog	med	bedre	kvali-
tet	enn	det	skog	uten	pleie	gir.

	 Økt	aktiv	skogforvaltning
Øke	antall	dekar	på	BEDRESKOG	avtale	
slik	at	hogstmoden	skog	ikke	mister	sin	
verdi,	men	blir	benyttet.

	 Redusere	antall	kilometer,	som	AT	Skog	
omsatt	tømmer	sendes	på	tømmerbil
Levere	til	nærmeste	terminal/kjøper.

AT	SKOG	LYSTE	ut	3	stillinger	med	søknads-
frist	 1.	 mars.	 Denne	 nyhetssaken	 er	 lest	
av	 nesten	 3000	 på	 www.atskog.no.	 og	 har	
nådd	 15000	 på	 Facebook.	 Informasjon	 om	
tømmermarked	 og	 priser	 ligger	 på	 2.	 plass	
over	 mest	 lest	 på	 AT	 Skogs	 nettside.	 Jon	
Bjørn	Bergane	i	Drangedal	kan	i	år	feire	60	
år	 som	 andelseier	 i	 AT	 Skog.	 Han	 har	 bare	
gått	glipp	av	ett	årsmøte	siden	1958.	Saken	
er	 lest	 av	 1300	 personer	 og	 har	 nådd	 over	
10	000	på	FB.	
	 Les	alle	nyhetssakene	på	www.atskog.no

Ønsker	du	
kurs?

Snøskader	i	skogen

Årsberetning	på	nett

Mest	lest	på	nett

Miljømål	i		
AT	Skog	2018


