
omsettes miljø-
sertifisert. Det 
betyr at alle, fra 
entreprenører til 
skogeierne selv, 
skal utføre jobben 
etter Norsk PEFC 
Skogstandard. 
Denne sertifise-

ringsordningen gjør at norsk tømmer får 
tilgang til markeder i inn- og utland og er 
et etterspurt råstoff. 

– Når AT Skog er ansvarlig for hogsten 
hos skogeierne, sørger vi for at alt blir 
riktig utført. Trær skal stå igjen mot kant-
soner, kjøreskader skal rettes opp og 
det skal legges til rette for ny skog ved 
planting eller naturlig foryngelse. Når 
skogeiere hogger selv eller engasjerer 
entreprenør utenfor AT Skogs system, 
tar de selv ansvaret for at kravene følges, 
sier Ann Kristin. 
 AT Skog har en gruppesertifisering på 
tømmeromsetningen og passer derfor 

 – Jeg synes dette var koselig, sier den 
eldste skogeieren. 
 – Kontrollen er helt grei og jeg lærte en 
del også, oppsummerer den yngste skog-
eieren. 
 – Det er jo det vi håper, at skogeieren 
synes det er nyttig, sier Ann Kristin 
Lunde fornøyd. 
 – Jeg oppfordrer alle som skal kontrol-
leres til å bli med ut. Det er ingen grunn 
til å grue seg. Skogeiere som hogger selv 
med motorsag, har veldig sjelden store 
avvik.
 – Ann Kristin er AT Skogs kvalitet- og 

Nytt

Hørt om intern kontroll av private drifter? Mange skogeiere lukter 
merarbeid og kompliserte skjema. Far og sønn Ljådal ble positivt 
overrasket. 

– Ingen grunn 
til å grue seg 
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Ann Kristin Lunde med 
far og sønn Ljådal.

miljøkoordinator. Hun bidrar til at rundt 
70 skogeiere, som hogger selv, blir kon-
trollert årlig. 
 – I tillegg til selve hogstområde sjekker 
vi også hogst og ungskogpleie, som er 
utført tidligere dersom dette ikke er for 
langt unna. 

Hvorfor kontroll?
En gang i året sjekker eksterne revisorer 
om AT Skogs driftsapparat og skogeiere 
utfører hogstene bærekraftig og miljø-
vennlig.
– I Norge er nesten alt tømmer som 
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– I Norge er nesten 
alt tømmer som 
omsettes miljø- 
sertifisert. 

God jul!



på at alle som leverer tømmer følger 
PEFC.

Sjekker miljørapport
– Miljørapporten er ett av kravene og 
skal fylles ut ved hogst over 100 m³. Den 
skal oppbevares sammen med skog-
bruksplanen i 10 år, forklarer Ann Kristin. 
 – Rapporten dokumenterer hvilke 
hensyn som er tatt under hogst og even-
tuelle oppfølgingsbehov etter hogst. Den 
er ikke vanskelig å fylle ut, forsikrer Ann 
Kristin – og skulle det dukke opp tvil og 
spørsmål, kan hun eller skogbruksleder 
kontaktes. 
 – På gården Viersdalen i Porsgrunn 
møter både far og sønn til internkontrol-
len. Dan-Egil overtok gård og skog da 
han var 34 år. Han jobber i Nordsjøen og 
deltar i skogsarbeidet så mye han kan.
 – Vi jobber sammen i skogen og hog-
ger årlig rundt 100 kubikk, men dette 
feltet ble vi ikke helt ferdig med i fjor. 
Vi fortsetter til vinteren, forklarer far og 
sønn ved skogteigen.
 – Sammen med Ann Kristin går Dan-

Den første gangen du logger deg 
inn i portalen fra www.atskog.
no, må AT Skog behandle fore-
spørselen før du mottar en sms 
om at tilgang er opprettet.
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Dan-Egil og Egil Bjørn Ljådal i Porsgrunn får skryt for de lave stubbene.

Egil gjennom miljørapporten. For høye 
stubber er ikke bra, men her registrerer 
hun at det nesten ikke forekommer 
stubber. 
 – Jeg gravde bort halvannen meter snø 
for å komme til helt nederst på stam-
men, forklarer far Egil Bjørn om vinte-
rens innsats i skogen. 

Ta i bruk den nye 
skogeierportalen

Etter første gangs innlogging, fungerer 
skogeierportalen som nettbanken. Du 
logger bare inn med Bank-ID og har 
dermed en døgnåpen selvbetjenings-
løsning med masse informasjon om 
ditt kundeforhold og medlemskap. Har 
du ikke Bank-ID, kontakter du banken 
og får opprettet Bank-ID.
 Har du behov for hjelp, kontakter du 
servicekontoret. Der får du snakke med 
Tone Stjernholm Alme eller Åse Vinje.
 Skogeiere som hogger selv, skal 
melde inn tømmer i portalen. 
Tømmerkontrakt og kapperegler 
kommer i retur i løpet av 48 timer. 
Tømmerinnmelding via portalen utlø-
ser også et tillegg for hogst med mot-
orsag (motormanuelt tillegg) på 10 kr/
m³.

Alt du trenger på ett sted:
 Eiendomsinformasjon og  

 medlemskap
 Andelskapital
 Utbetalinger, faktura og årsoppgaver
 Tømmerkontrakter, økonomi 

 og ordre
 Bestillinger
 Oppdrag utført av AT Skog
 Registrere tømmerkontrakt fra 

 private drifter
 Signere kontrakter og registrere 

 framkjørt tømmer
 Resultat skogsdrift og 

 målekvitteringer
 
Se visningsfilmen på You Tube – søk 
opp «AT Skog skogeierportal»

Fakta
Til deg som hogger selv

 Du må ha kurs eller innleid 
 kompetanse i Norsk PEFC 
 Skogstandard

 Meld inn tømmer med kart i 
 skogeierportalen  

 Kontraktsbekreftelse fra AT Skog 
 om sortiment og kvantum sendes 
 til deg når hogstområde er 
 sjekket for miljøinformasjon. 

 Da mottar du også pris- og lever-
 ingsvilkår, kapperegler og info 
 om krav i PEFC

Åse og Tone.



– God etterspørsel etter laft og takåser hos Tinnoset Sag i Granshe-
rad gjør at sagbruket trenger nye tømmerleveranser i høst og vin-
ter. AT Skog har inngått leveringsavtale for vinteren på et høyere 
volum med laftetømmer enn det vi har gjort de siste to vintrene, 
sier markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra.

 Laftetømmer er rotstokker av furu 
med toppmål på 28 - 45 cm og lengde 
fra 4 - 10,5 meter. Best betalt er tøm-
meret med toppmål fra 30 - 36 og med 
lengder fra 6 meter og oppover. For en 
gjennomsnittlig leveranse får skogeieren 
utbetalt cirka 620 kr/m³. De beste stok-
kene betaler AT skog 750 kr/m³ for.

Spør skogbruksleder
Skogeiere fra hele Telemark kan levere 
laft og takåser til Tinnoset, men kvalitets-
messig bør man nok et par mil inn fra 
kyststripa før tømmeret har ønsket  

sterke i troen på at Shelterwood vil føre 
til flere øremerkede skogpenger i arbeid., 
sier Haakon H. Jensen, administrerende 
direktør i Investinor.
 – Med Investinor på laget har vi fått en 
profesjonell medaksjonær og forvalter 
med spisskompetanse innen skogre-
latert sektor, sier daglig leder i Norsk 
Skogkapital, Anders R. Øynes. 
 – Og med industriell erfaring i 
Borregaard og Norske Skog, blir summen 
en meget kompetent investorgruppering. 
Skogbrand med sin historie, risikokom-
petanse og finansielle muligheter bringer 
inn en ytterligere dimensjon, avslutter 
Øynes, som blir styreleder i Shelterwood.

kvalitet. For skogeiere som bestiller tøm-
merdrift i regi av AT Skog, vil skogbruks-
leder gjøre en vurdering av tømmeret og 
se om det er fornuftig å sortere ut lafte-
tømmer.
 Skogeier som hogger selv og ønsker 
å melde inn spesialtømmer inkludert 
laft, bør kontakte skogbruksleder eller 
AT Skog servicekontor for å få lagt inn 
dette sortimentet på tømmerkontrakten. 
Det er ikke åpnet for å legge inn spesi-
altømmer i selvbetjeningsløsningen for 
tømmerinnmelding via skogeier- 
portalen. 

Her betaler AT Skog leiepris for bruk. 
Alle tømmerterminalene har fotoweb-
måling, god lagerplass på rundt 30 
mål, sikring med port og en moderne 
kaifront.  
 HERRE I BAMBLE: AT Skog kjøpte 
terminalområde og kaifront i 2012. 
Området er betydelig oppgradert de 
senere år.
 EYDEHAVN I ARENDAL: AT Skog har 
vært eier av terminalområde og kai-
front siden 2001. Oppgradert i 2018. 
Denne havnen har også en bruvekt på 
24 meter for tømmerbiler.
 STRØMSVIKA I MANDAL: AT Skog har 
vært pådriver for å få bygd en egen 
tømmerkai. Den tidligere kaifronten på 
Gismerøya i Mandal er ikke en rendyr-
ket tømmerkai, noe som gjorde tøm-
merlogistikken lite effektiv. Nye Mandal 
havn hadde offisiell åpning i oktober. 
Se hele artikkelen fra den offisielle 
åpningen på www.atskog.no

– Vi oppfordrer derfor skogeiere som har 
grov, fin og hogstmoden furu til å kontak-
te oss for et tilbud på hogst nå i vinter. Det 
er ikke alle vintre det er like godt marked 
for dette kvalitetsvirket som det er nå.

Kvalitetskrav  
Selv om markedet er godt, er kundene 
også mer kvalitetsbevisste. Hytte- 
byggerne som ønsker kvalitetstømmer 
fra Telemark, forventer fint tømmer.  
Det innebærer at årringbredde i snitt 
ikke overstiger 3 mm (rotenden) og at 
stokken holder Prima krokkrav (0,5 %).

Selskapet forvaltes av Investinor, som 
eies av staten og skal investere risikoka-
pital i lovende norske bedrifter. Norsk 
Skogkapital AS er et investeringsselskap 
eid av de fem skogeiersamvirkene AT 
Skog SA, Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA, 
Glommen Skog SA og Allskog SA. 
 Shelterwood skal investere i selskap i 
en tidlig vekstfase. Kompetansen i aksjo-
nærfelleskapet vil gjøre Shelterwood til en 
av verdens mest kompetente investorer i 
sektoren. 
 – I 2013 fikk Investinor 500 millioner 
kroner øremerket til investeringer i 
skogrelatert sektor, men det har vært 
utfordrende å finne medinvestorer. Vi er 
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Sammen om  
nyinvesteringer i skog

Ny tømmerkai i 
Mandal havn

Levering av laftetømmer  
til Tinnoset Sag vinteren 18/19

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard 
og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer 
innen skogrelatert sektor under navnet Shelterwood AS. 

AT Skog har tre tømmerkaier i 
sin geografi. To av dem, Arendal 
og Bamble, eies i sin helhet av 
AT Skog. Den tredje, som nylig 
åpnet i Mandal, eies av Mandal, 
Audnedal, Lindesnes, Marnar-
dal og Åseral kommuner. 



Nytt siden sist…

Kontakt oss:
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, hentek-
larmelding og skogbrukstjenester (tje-
nesten 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

 – Vi vet at mye av plasten til slutt 
havner ute i naturen og brytes ned til 
mikroplast som kommer inn i nærings-
kjedene. Dette er et kjempeproblem, 
ikke minst i havet, sier botaniker Håkon 
Holien, førsteamanuensis ved Nord 
universitet, til forskning.no.
 Tall fra Ipsos viser at andelen som 
velger kunstig juletre, har ligget på 
20 prosent i flere år, men i 2015 økte 
andelen til 28 prosent.
 – Det er dessverre ikke gjort slike 
undersøkelser etter 2015, men vi kan 
likevel merke oss at trenden er i ferd 
med å snu. I Oslo var det bare 19 pro-

sent som valgte kunstig juletre i 2015. 
I en tid med det grønne skiftet er det 
et tankekors at plasttrær laget av olje 
og fraktet verden rundt, er noe man 
velger framfor ekte lokale juletre, sier 
daglig leder John-Anders Strande i 
organisasjonen Norsk Juletre.
 – Coop skal i år satse på ekte juletre 
og Plantasjen har gått tilbake til mer 
ekte trær. Det er positive tegn, sier 
Strande. Ola Sløgedal er skogeier, leder 
av Marnardal skogeierlag og juletrepro-
dusent. I år skal han hogge 4000 jule-
trær for engrosmarked og for slag i tre 
egne utsalg i Kristiansand.

Etter skogbrannene i sommer min-
ner vi om kravpunkt 26 i Norsk PEFC 
Skogstandard, som omhandler brann-
påvirket skog. Ved skogbranner i eldre 
skog der mer enn 5 dekar er brannpå-
virket, skal 5 dekar per eiendom settes 
igjen urørt i 10 år. Brann i eldre skog 
mindre enn 5 dekar, settes hele arealet 
igjen urørt i 10 år. Kravpunktet skal 
sikre livsbetingelser for arter, som er 
mer eller mindre avhengige av brent 
skog som livsmiljø.

Morten Haugerud er ansatt som 
markedssjef i PEFC Norge. – 
Hovedutfordringen i jobben trigget 
meg, nemlig å få flere i verdikjeden til 
å bruke PEFC som en konkurransefor-
del ut i markedet og mot forbrukerne. 
Verden er helt avhengig av skogen 
framover, både som råstoffkilde og 
klimaløser, sier Haugerud. PEFC er ver-
dens største sertifiseringsordning for 
bærekraftig skog. Over 95 % av tømme-
ret i Norge er sertifisert. 

Spar miljøet – velg ekte juletre 

Brannskadet skog

PEFC som  
markedsfordel

Ny direktør
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Eirik Haarr er ansatt som ny adminis-
trerende direktør i Norsk Virkesmåling 
fra 1. desember. Norsk Virkesmåling er 
en forening som har selgere og kjøpere 
av tømmer som medlemmer. Formålet 
er å bidra til et korrekt og partsnøytralt 
grunnlag for oppgjør. Haarr er utdan-
net skogbruker og har bakgrunn fra 
skogindustri, Statnett og Coop Norge. 

Ekte juletre brytes ned i naturen og inngår i et bærekraftig krets-
løp. Juletre i plast er ikke et miljøvennlig valg.

Skogeier Ola Sløgedal.


