
litet. Fire firma 
med lokal tilhø-
righet, utfører 
jobben og Morten 
Sæther er selv 
prosjektleder.
 – Som prosjekt-
leder styrer jeg 
hele prosessen 
og følger byg-
gingen tett. Det 
er slitsomt, men 
ser ut til å betale 
seg og være den 

beste løsningen. I Hjartdal høster vi en 
enorm erfaring nå. Det er ufattelig moro 
å jobbe med trebygg. Selv om det er noen 
måneder igjen før skolen er ferdig, ser det 
ut til at vi kan motbevise at bygg i tre blir 
dyrere, sier Morten, som innrømmer at han 
har noen søvnløse netter. 
 – Å velge noe som få andre utbyggere 
har gjort før, gjør meg nervøs. Jeg tror 
likevel at vi har gjort noe lurt.

LEDER AV NOTODDEN skogeierlag, Hølje 
Kr. Jore, var vikarierende skogbrukssjef i 
Hjartdal da han fikk nyss om at fagsjefen 
vurderte som de fleste andre – bygg i stål 
og betong.
– Du må i det minste vurdere massivtre, 
sa Hølje. Nå har du muligheten til å gjøre 
noe som nabokommunen din ikke har klart 
ennå, fortsatte han. Det trigget meg selv-
sagt, humrer Morten. 

Stor interesse
– Brannvesenet er positive til bruk av 
massivtre. Gjennomtrengningstida ved 
brann er betydelig lenger enn for tradisjo-
nelt reisverk. Det visste jeg ikke, innrøm-
mer han, som selv var skeptisk til trebygg 
da han begynte å jobbe med skoleprosjek-
tet. Nå ser han mange fordeler.
 – Trehus puster og gir et godt inneklima. 
Fra den gamle skolen sto ferdig i betong i 
1964, har det alltid vært klaget på dårlig 
inneklima. Allerede nå, mange måneder 
før bygget er klart til bruk, vil entre-
prenører, kommuner og klimanettverk 
komme og se. Mange ringer og spør meg 
hvordan dette er mulig.  Kostnadsrammen 
på skolebygget er 72 millioner kroner. 
Kvadratmeterprisen er beregnet til 21 
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I Hjartdal kommune med 1600 innbyggere, åpnes et av landets første skole-
bygg i tre.  – Kostnadene ligger langt under stål og betong, sier fagsjef for 
drift og utbygging, Morten Sæther.  

– Det blir så dyrt, sa folk

– Mange ringer 
og spør meg 
hvordan dette  
er mulig
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Skolebygget under oppføring.

 Illustrasjon av ferdig skole.

Morten Sæther og Hølje Kr. Jore.

000. Vår erfaring hittil er at prosjekte-
ringskostnadene er dyrere i trebygg, mens 
byggekostnadene er billigere. 

Omsorgssenter i tre
– Politikerne i Hjartdal har vedtatt at alle 
bygg skal oppføres i tre. Nå vil vi se på 
muligheten for å bygge nytt omsorgssen-
ter i massivtre. Vi er en skogbrukskommu-
ne, som hogger for lite. Kommunen ønsker 
mer hogst. Da er det viktig at vi viser vei. 
 – Mange snakker om trebygg, men 
Hjartdal får det faktisk til. Hvorfor?
 – En av fordelene i Hjartdal, er de korte 
beslutningsveiene. Politikerne og ordfø-
reren har nær kontakt med bygdefolket. 
Dessuten har vi brukt tid på å forklare 
fordelen med trebygg til alle som skal ta 
en beslutning. Hølje fikk meg til å lytte og 
skaffe meg kunnskap. Mitt råd til utbygge-
re, er å være nysgjerrig. Lytt til arkitekt-
firma og fagfolk, som har kunnskap om 
tre. De som ringer og innrømmer at de ikke 
kan så mye om tre, sliter ofte med at de 
har mange mot seg når de ønsker trebygg.

Leder prosjektet selv
– Arkitektfirmaet Helen & Hard vant 
anbudskonkurransen ut fra pris og kva-



Mandal fridde – og Holum sa ja

– VI HAR MOTTATT mange gratulasjo-
ner etter det historiske vedtaket. Det 

er forsøkt i flere omganger å slå 
lagene sammen, så det var veldig 

gøy at vi fikk til dette. I hele 2017 

er det utført godt arbeid i begge styrene, 
sier Nøding, som retter en stor takk til 
Kaare Hjorth. Som leder av Mandal skog-
eierlag, har han hatt et stort engasjement 
for sammenslåing. Det nye laget har 210 

medlemmer. 23 100 kubikk ble hogd gjen-
nom AT Skog i Holum og Mandal i 2017.

STYRENE I DE to lagene var enstemmig i 
spørsmålet om sammenslåing. Mandal tok 
kontakt med oss på nytt på grunn av man-
glende engasjement i eget lag. Stemningen 
underveis har vært positiv og vi ser mange 
gode effekter av dette, som at vi kan drive 
ett lag fremfor to, få flere folk med til 
arrangement og verv, flere medlemmer og 
bedre økonomi og aktivitet. Økonomisk 
sett hadde vi en forskjell på 60 000 kroner 
på konto, men det var helt uproblematisk. 
Alle verdier er i en felles pott nå, sier 
Nøding.

SKOGEIERLAGENE I Heddal/Lisleherad og 
Gransherad slo seg sammen i 2016. Det 
som nå heter Notodden skogeierlag, ble 
AT Skogs største lag med 268 medlemmer. 
Gjerpen og Solum valgte også sammenslå-
ing for to år siden og har 253 medlemmer. 
Antallet skogeierlag i AT Skog, er nå 51.

– Det gikk bra på fjerde forsøk. Begge lag var positive til en sammenslåing, 
sier Bjarne Nøding, som fra 1. april ble leder for Holum og Mandal skogeierlag.
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Bjarne Nøding (til v) og Kaare Hjorth.

Tynning med positivt resultat
– Prisutviklingen på massevirke, gjør at det 
igjen er mulig å gjennomføre tynning med 
positivt resultat på selve tynningsdrifta. 
Etter flere år uten aktivitet på dette områ-
det i Agder og Telemark, er det nå et vesent-
lig etterslep. AT Skog har inngått avtale med 
2 tynningslag med egnede maskiner, som er 
klar for oppdrag utover sommeren. Primært 
vil disse operere i Åmli, Gjerstad, Vegårdshei 
og i Midt – og Øst – Telemark. 
 
Kampanje furu sagtømmer
– På sagtømmer tilbyr Moelven 
Telemarksbruket også i år et høsttillegg på 
25 kr/m3 på furu sagtømmer til skogeier, 
forutsatt at de signerer leveringsavtale 
innen 10. juni. Dette gjør Moelven for å sikre 
råstoff utover høsten når de normalt har for 
liten lokal tilgang på tømmer. 

Øker kapasiteten
– Bergene Holm investerer ytterligere 
50 millioner kroner i nye tørker i Åmli. 

– PRISENE PÅ MASSEVIRKE har beveget seg 
betydelig oppover siden i høst. Etter siste 
prisjusteringer ligger prisene på gran mas-
sevirke i flere områder over 300 kr/m3. Furu 
massevirke har økt tilsvarende. 

Ombyggingen blir gjennomført i august og 
det betyr en produksjonsstopp på 3 uker. 
For å bygge opp ferdigvarelager før produk-
sjonstoppen, skal sagbruket produsere for 
fullt gjennom hele juli måned. Det innebærer 
stort behov for sagtømmer både før som-
meren og ikke minst utover høsten når kapa-
siteten på sagbruket øker til et årsforbruk 
på 350 000 m3.

Biovirke og eik
– En kald vinter har gjort at de fleste ved-
produsentene i Norge har tømt sine vedla-
ger. Det har vært kamp om bjørketømmeret. 
Bjørk og osp massevirke er også etterspurt 
fra treforedlingsindustrien i Norge og beta-
les på samme nivå som furu massevirke. AT 
Skog trenger biovirke til leveringsavtalene i 
lokale og internasjonale fjernvarmeanlegg. 
I tillegg har Hamran snekkerverksted behov 
for mer råstoff av eik, ask og bjørk til sin 
produksjon. Til sammen betyr dette at vi nå 
går inn i en barmarksesong med avsetning 
og betalingsvilje for alle de viktigste sorti-
mentene og treslagene. En slik situasjon er 
det svært sjelden vi har og AT Skog håper 
skogeierne vet å benytte seg av de gode 
tidene, avslutter Røra.

TA KONTAKT MED din skogbruksleder og be 
om tilbud på hogst. Se hele oppdateringen 
av tømmermarkedet for vår/sommer og våre 
priskampanjer på www.atskog.no

Benytt deg av stor etter-
spørsel og gode priser
– Alle signaler fra markedet, tyder på at den gode etterspørselen etter 
tømmer vil fortsette ut dette året, sier markeds- og produksjonssjef i AT 
Skog, Hans Erik Røra.



BESTILL UNGSKOG-PLEIE INNEN 
17. MAI OG FÅ 10 % RABATT PÅ 
VEILEDENDE TIMEPRIS (405,-)!

Skogbruksleder Arnfinn Haave i ny bil.

22 tjenestebiler til AT Skog
Skogbruksleder Arnfinn Haave er en av 22 ansatte i AT Skog, som har fått 
tjenestebil. Nå ruller bilene rundt i 3 fylker. Det er første gangen AT Skog 
kjøper inn tjenestebiler til alle skogbruksledere, produksjonsledere og 
ansatte som jobber med skogkultur. Etter en vurdering av flere bilmerker, 
landet valget på VW Caddy med 4-hjulstrekk.

– Den er liten, men takler store oppgaver 
i tøffe terreng like godt som den er god 
å ferdes langs vanlig landevei, forklarer 
Gromstads salgssjef for Volkswagen nytte-
kjøretøy, Joachim Høst.
 – Bilen er utstyrt med Euro-6 dieselmotor 
med fokus på et lavere utslipp for et bedre 
miljø. Den er også ledende innenfor sikker-
hetssystemer. Det har vært en glede å selge 
så mange biler til et og samme firma, som er 
opptatt av sikkerhet for fører og passasjer, 
driftssikkerhet, fremkommelighet og drifts-
kostnader, oppsummerer Høst.

– BILENE ER MILJØVENNLIGE og tilpasset 
vårt behov. Vi har en gjenkjøpsavtale etter 5 
år, opplevde god service i anbudsprosessen 
og fikk samordning av dekkhotell og service-
avtaler hos VW forhandlere i Agderfylkene 
og Telemark. Dette var momenter som gjorde 
at vi landet på denne bilen, oppsummerer 
prosjektleder for tjenestebilene i AT Skog, 
Kjell Håkedal. Med motiv fra en sunn skog, 
kontaktinformasjon og logo, vil bilene profi-
lere AT Skog og vise at vi er tilstede i lokal-
miljøene. Det er Gromstad Auto i Arendal 
som har levert bilene.
 

AT SKOG HAR NY rekord i antall solg-
te planter. Nå skal 1,9 millioner plan-
ter i jorda. AT Skog har arbeidskraft 
til å utføre planting for skogeierne. 
Ta kontakt med skogkulturkoordinator 
Pål Hekkli om du ønsker hjelp til plan-
ting: paal.hekkli@atskog.no 

HER ER NOEN TIPS TIL DEG 
SOM PLANTER SELV:

  Det er viktig å få plantene i jorda når 
 sjansen for våt jord er størst.

  Planteavstand skal være fra 1,8 til 2,5 
 meter, avhengig av bonitet. 

  Sett planten der den kan få best 
 beskyttelse, for eksempel ved en 
 stubbe eller stein. 

  Plantepluggen skal være 2 cm under 
 jorda. Det er viktig at jord dekker hele 
 pluggen. 

  Sjekk at planten sitter godt.

– UNGSKOGPLEIE ER EN av de mest for-
nuftige tiltakene du kan utføre i skogen. 
Sjekk med AT Skogs fagfolk eller skog-
bruksplanen for behov for stell og pleie 
i egen skog. AT Skog kan hjelpe til med 
veiledning og arbeidskraft. Nå gir AT Skog 
rabatt på ungskogpleie, som bestilles før 
17. mai. Tilbudet forutsetter at oppdraget 
er berettiget tilskudd fra kommunen, mini-
mum 10 mål i omfang og at jobben kan gjen-
nomføres i løpet av 2018. Ta kontakt med 
lokal skogbrukssjef for informasjon om til-
skuddssatsen i din kommune. Bestillingen 
må være gitt enten til AT Skogs service-
kontor, skogbruksleder eller skogkultur-
gruppa innen fristen for at tilbudet kan gis. 
Eventuelle befaringer kan gjøres i ettertid. 
AT Skog står fritt til å velge arbeidskraft 
og tidspunkt for gjennomføring.

Med hullpipe eller plantespett lager du et hull 
til plantepluggen. 

Skogkulturkoordinator i AT Skog, Pål Hekkli 
(til v) og skogsarbeider Igor Pleško er klar for 
oppdrag i ungskogpleie.

Tips til plante- 
sesongen

Vårkampanje på ungskogpleie

Det er viktig at pluggen får kontakt med jord 
rundt hele roten. 

Pluggen skal være 2 cm under jorda. Sjekk at 
planten sitter godt. 
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Nytt siden sist…

Kontakt oss:

KVINNER I SKOGBRUKET inviterer til 
landsmøte i Kaptein Sabeltanns verden/
Abra havn i Kristiansand 29. august til 
2. september. Møtet kombineres med 
temakonferanse om skogbrann. Det blir 
busstur til Froland for befaring av det 
brannherjede området 10 år etter. Søndag 
blir det befaring av den gamle eikeskogen 
på Storegra gård. Se mer på:
www.kvinneriskogbruket.no

HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller  
mailadresse? 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

ELEVENE VED NOME vgs avd. Søve var ikke i 
tvil om hva slags materiale de ville satse på i 
sin ungdomsbedrift.
 – Vi ville bruke tre, sier Emma Elise Aakre 
(til v), Helene Nærum og Tuva Borgersen. 
Med den kjekke lille saken PS Reel, kan du 
holde styr på øreproppene dine. P står for 
Problem og S for Solver. Reel betyr snelle. 
Med firmaet TreSmart konkurrerte jen-
tene med ungdomsbedrifter fra Telemark, 
Vestfold og Buskerud i Skien fritidspark i 
mars. Rundt 1000 elever deltok, fordelt på 
200 ungdomsbedrifter. – Vi hadde noe eik 

liggende på låven hjemme, forklarer Tuva om 
prosessen fram til de begynte å produsere 
PS Reel. Jentene tenkte på flere ulike pro-
dukter i tre, før de landet på snella i eik.
 – Den er miljøvennlig og vi gjenbruker noe 
vi allerede hadde. Det eneste vi har kjøpt, er 
skruen som holder snella sammen og trelim. 
Når øreproppene ligger og slenger, tar det 
tid å løse ledningen opp hver gang den skal 
brukes. Snella er derfor nyttig og ledningen 
blir ikke så lett ødelagt, forklarer jentene, 
som var fornøyd med salget under mester-
skapet.

6000 PERSONER HAR lest artikkelen om 
eieren av Eikås sagbruk i Hægebostad, 
John Anker Telhaug på AT Skogs nettside. 
«Tømmerbilsjåføren som kjøpte sagbruk» 
fikk også stor oppmerksomhet på Facebook 
med nesten 17 000 personer, som har sett 
saken. Status for tømmermarkedet er nest 
mest lest på nettsiden den siste perioden. 
Daglig leder av Hamran Snekkerverksted, 
Trond Eiken, trenger norsk løvtre til møbler 
og innredninger. Artikkelen «Har du eik til 
Trond?» nådde nesten 18000 på Facebook 
og 1600 personer har lest artikkelen på:
www.atskog.no.

AGDER ENERGI HAR 
gjennomført sikker-
hetskurs ved arbeid 
og drift av elektriske 
anlegg og førstehjelp 
for mannskap, som 
arbeider langs linjene.   
     – Målet er at arbei-
det blir sikrere og 
tryggere for alle som 

jobber i skog der vi har linjer, sier avdelings-
leder for vedlikehold Øst, Arne Gliddi. Han 
oppfordrer skogeiere til å lese brosjyren 
«Nær ved arbeid» på www.aenett.no. Søk 
etter «brosjyre» i søkefeltet.

MAGASINET SKOG PAKKES nå i en ny type 
biofilm, som både er nedbrytbar i natu-
ren og kan komposteres. Derfor hører den 
hjemme i matavfallet eller hjemmekom-
posten - ikke blant returplasten. Norges 
skogeierforbund med de seks andelsla-
gene, tok initiativ til å bytte ut plasten. 
– Produktet er blant det ypperste av ny 

miljøvennlig emballasje og det er relativt 
nytt i Norge. Magasinet Skog er således 
blant de første til å bytte ut plastomslag 

med denne bioflmen. Jeg går ut i fra at 
mange andre ganske snart vil følge 

etter, sier Tore Wold, administre-
rende direktør i Wold Trade, som er 
norsk agent for det finske selskapet 

Plastiroll Oy LTD. 

Løser hver- 
dagsrot med tre

Kvinner i skogbruket, 
se her!

– Vær obs på  
våre linjer

Miljøvennlig innpakning 

Jentene med PS Reel.

Mest lest på nett


