
var liten. Jeg 
gikk skogskolen 
på Holt og har 
aldri tenkt at jeg 
skulle jobbe med 
noe annet enn 
skogsarbeid og 
gårdsdrift, sier 
Knut, som over-
tok Hersel gård 
da han var 20. 

Slipper sønnen til
Faren var opptatt av at han skulle slip-
pe sønnen til tidlig. Knut har tenkt det 
samme med sin sønn, Svein Ragnvald 
(34). Han overtok gården da han var 
28. Gården har om lag 5000 mål pro-
duktiv skog.
 – Jo lenger du venter med genera-
sjonsskiftet, jo mindre sannsynlig er 
det at neste generasjon vil overta. 
Svein Ragnvald har vært med meg i 
skogen fra han var en neve stor og 
er veldig interessert. Det er viktig å 
slippe folk til som har interesse av å 
sette skogen i stand og ønsker å bruke 
kapital. Om det er familie eller andre 
er ikke viktig. Det er lyst som driver det 
hele, sier Knut.

Skogsarbeider på heltid
– Tidspunktet for generasjonsskiftet 
var godt for oss da det skjedde. Skogen 
blir hogd med maskiner nå, men god 
forvaltning er viktigst. Sønnen min er 
kreativ. Han imponerer meg, sier far, 

Knut har jobbet så lenge i skogen at 
han husker årene det gikk an å leve av 
500 mål skog. Det var da skogeieren 
kunne kjøpe bil etter et hogstoppgjør. 
Han husker stormen i 1968 da trærne 
brakk som fyrstikker. Så gikk det ned-
over med tømmerprisene, men det har 
ikke Knut brydd seg om. Billene inva-
derte skogen i 1980, men Knut ga seg 
ikke. Skogen i Froland skulle overlates 
til neste generasjon i bedre stand enn 
han selv fikk den. Han har vokst opp 
med den uskrevne skogregelen i rygg-
margen. 

Nytt

– Jeg har holdt ut fordi jeg mestrer skogsarbeid. Jeg ser resultatene 
og det har inspirert meg, sier Knut Bøylestad (81). Sønnen overtar 
skog som er tre ganger så verdifull som da Knut overtok i 1957.  

Knuts skogpleie 
gir supervekst
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Knut og Svein R. Bøylestad i Froland.

Knut jobber fortsatt i skogen.

3 generasjoner
Gjennom 60 år i skogen har hans jevn-
lige pleie og stell tredoblet veksten. 
 – Jeg har alltid satt tæring etter 
næring og har aldri sulta. Vi har vært 
fornøyd med det vi hadde og har langt 
fra vært fattigfolk, sier Knut. Han er 
oppkalt etter bestefaren Knut, som 
var leder i Froland skogeierlag. Faren, 
Ragnvald, var også leder en periode – 
og jammen ble ikke Knut tredje genera-
sjon som tok lederjobben. 
 – Jeg vokste opp med fire søsken 
og var med faren min i skogen fra jeg 
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Jo lenger du  
venter med gene-
rasjonsskiftet, jo 
mindre sannsyn-
lig er det at neste 
generasjon vil 
overta.



som er av den sjeldne rasen som har 
hogd hver tømmerstokk med motorsag. 
Han har aldri ringt Kjell om hjelp. Kjell 
Håkedal har fulgt opp skogeiere i Froland 
for AT Skog siden 1984. Knut har tilhørt 
en håndfull skogeiere, som alltid har 
gjort alt av skogspleie, planting og ryd-
ding selv. For yngre skogeiere er behovet 
annerledes. Det er da Kjell og de andre 
skogbrukslederne i AT Skog kan kontak-
tes for planlegging og gjennomføring av 
hogst, planting og skogpleie.

Kulde og snø er verst
Forfedrene til Knut har vært medlem-
mer av AT Skog siden oppstarten av 
Froland skogeierlag i 1914. Har han 
aldri blitt fristet av tilbud fra andre 
tømmerkjøpere enn AT Skog?
 – Nei, vi har vært faste kunder. Det 
er stabilt og vi har visst hva vi gikk til. 
Noen tror det er gull og grønnere på 
andre siden, men prøver du det så er 
det kortvarig. Vi har heller prøvd å ta ut 
sortimentene som der og da har hatt 
bedre pris.
 Knut innrømmer at skogsarbeid kan 
være ensomt, men han har trives like-
vel. Han vil heller høre suset i tretop-
pene enn å ha radio på øret. I 15 – 20 
år jobbet han i skogen sammen med 

– Mange utfordringer og en so-
lid bedrift der det skjer masse, 
trigget meg til å søke jobben i 
AT Skog. 
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Knut og skogbruksleder for AT Skog i Froland, Kjell Håkedal.

broren. Sammen hogde de rundt 700 
kubikk i året. Alene har han hogd i snitt 
500 kubikk per år.  
 – Mandag morgen med en halvme-
ter nysnø og 15 minus. Det er verst, 
konkluderer Knut Bøylestad. Sønnen 
føler seg heldig som har overtatt skog i 
svært god forfatning. 
 – Det forplikter. Min fars uskrevne 
regel om å overlevere skogen til neste 
generasjon i bedre stand enn man selv 
overtok den, er også et mål for meg - 
selv om min far har gjort det til en rela-
tivt stor utfordring, sier 34-åringen.

Skal gjøre jobben
– Noe av det bedre jeg kan holde på 
med, er å drive manuell hogst i skogen 
med min far. Jeg hogger og han kjører 
frem tømmeret. Det er mye hogstmo-
den skog som kan avvirkes på eien-
dommen de neste årene. Hogstmaskin 
er derfor nødvendig, men det er også 
da jobben begynner.
 – Jeg er opptatt av å følge opp plan-
ting, rydding og ungskogpleie. Det 
verste jeg ser, er hogstflater som etter 
noen år står fullstendig gjengrodd 
med osp- og bjørkekratt. Sånn kan ikke 
jeg ha det, avslutter neste generasjon 
bestemt.

Den nye økonomi- 
sjefen heter Marianne

Jeg ble veldig 
fornøyd da jeg 
fikk den, sier 
Marianne Gulløy 
Lia (54) fra Skien. 
Hun er AT Skogs 
nye CEO. Hun 
jobber i dag 
for Bazefield 

AS. Oppstarten i den nye jobben blir fra 
nyttår.
 – Jeg jobber med fornybar energi fra sol 
og vind i Bazefield, så jeg er allerede i det 
grønne skiftet. AT Skog er en stor aktør 
i dette skiftet og jeg synes det blir spen-
nende å jobbe i en bedrift der det skjer så 
masse innen bærekraft og butikk. Denne 
kombinasjonen trigget meg. Jeg har hørt 
mye positivt om AT Skog, så jeg ønsket å 
søke jobb i en bedrift med mange mulig-
heter, sier Marianne, som nylig har flyttet 
inn på gården hun og familien har pusset 
opp nord for Skien.
 – Jeg er ikke skogeier selv, men har vokst 
opp i en kornåker i Gjerpen. Gården vi 
har flyttet til i sommer, er overtatt etter 
oldeforeldrene mine. Jeg er 4. generasjon 
dame som eier gården, og tanken på de 
lange linjene og livet som er levd her gir en 
ekstra dimensjon. Jeg er oppvokst tett på 
landbruk med slipp av våryre dyr på beite, 
sommerhesjer og potetopptaking om 
høsten som lyse barndomsminner. Jeg er 
egentlig odelsjente, så jeg har ønsket meg 
tilbake til primærnæringen. Det blir veldig 
hyggelig å jobbe i skognæringen.
 Marianne har mann og fire barn – 26, 
23 og tvillinger på 16. Hun er siviløkonom 
fra BI og har en master i regnskap og revi-
sjon fra BI.  Hun har jobbet som økonomi-
ansvarlig i Lier kommune, statsautorisert 
revisor i Ernst og Young og avrunder før 
nyttår arbeidsforholdet som økonomisjef 
CFO/ CEO Office i Bazefield AS. Der har 
hun blant annet hatt ansvar økonomio-
ppfølging og rapportering til utenlandske 
eiere, oppfølgingen av et amerikansk dat-
terselskap og filial i London, og vært QMS 
ansvarlig. 
 – En tilleggsbonus med jobben i AT 
Skog, er at jeg får kort reisevei til job-
ben. Nå kan jeg sykle, avslutter Marianne 
Gulløy Lia.



Har du hatt drift i sommer, som har etterlatt seg skader i  
terrenget, bør de utbedres før vinteren setter inn.

opplæring og gjør tiltak for å forhindre 
erosjon og avrenning. Et godt tiltak er 
å legge baret i kjøretraseen eller velge 

løsning, der skogeier selv kan registre-
re tømmerkontrakt fra private drifter.
For skogeiere som bruker den digitale 
tømmerinnmeldingsløsningen, garan-
ter AT Skog retur av tømmerkontrakt 
og kapperegler i løpet av 48 timer. 

Motormanuelt tillegg
Alle skogeiere, som melder inn tømmer 
felt med motorsag via den digitale løs-
ningen, vil få et pristillegg på 10 kr/m³. 
Tillegget kommer som et påslag på alle 
sortimenter direkte på virkesavregnin-
gen. Skogeiere som allerede har meldt 
inn tømmer for vinteren 2018/19 før 
den digitale løsningen var klar, vil også 
få tillegget. 
 – For alle som hogger motormanuelt, 
kan vi også melde at vi kjøper masse-
virke av gran og furu på fallende leng-
der i alle områder, sier markeds- og 
produksjonssjef Hans Erik Røra. 

kjørevei der grunnen er mindre sårbar. 
Forebygging i forkant av hogst er viktig.

Dybde og lengde
– Våre interne rutiner sier at kjøreska-
der skal utbedres så raskt som mulig og 
senest etter 9 måneder, sier kvalitet– og 
miljøkoordinator i AT Skog, Ann Kristin 
Lunde. I noen tilfeller må man gjøre tiltak 
selv om skadene ikke er så omfattende. 
Dette gjelder om sporene forårsaker van-
navrenning og erosjon, er skjemmende 
eller vanskeliggjør ferdsel. En pekepinn 
er at dersom kjøreskadene er over 30 cm 
dype og lengre enn 10 meter, kreves det 
utbedring.
 I Norge er praktisk talt all skogsdrift 
miljøsertifisert gjennom Norsk PEFC 
skogstandard. AT Skog er gruppesertifisert 
etter denne standarden, som betyr at alle 
medlemmer i AT Skog, må følge kravene. 
 – PEFC legger stor vekt på å rette opp 
eventuelle skader etter drift. Enkelte 
steder kan det ta noe tid før utbedring 
lar seg gjøre i praksis, spesielt der 
skogsmarka må tørke opp før man sen-
der inn en gravemaskin. Benytt tiden 
framover mot vinteren til å utbedre 
sporskader, oppfordrer Lunde.

Allma er landets beste og ledende 
kartverktøy for skogbruksplanlegging 
utviklet av AT Skog, Allskog og Mjøsen 
Skog. Basisversjonen av Allma er gratis 
for medlemmer. Du har alltid oppdatert 
informasjon fra flere statlige databaser:

 Naturtyperegistrering (fra 
 Naturbasen til Direktoratet for natur
 forvaltning)

 Vernede områder (fra Miljødirekto-
 ratet)

 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.

Om skogbruksplanen din er av nyere 
dato (etter 2008), vil du kunne motta 
brukernavn og passord i løpet av kort 
tid. Planer produsert før 2008, kan leg-
ges inn i påvente av ny takst i kommu-
nen. Du kan bestille ALLMA via nettsiden 
www.allma.no

AT Skog har fokus på å begrense kjø-
reskader. Dette er også et av miljømå-
lene våre i 2018. Entreprenørene har 

Målekvitteringer og resultat fra skogs-
drift gjøres også tilgjengelig i den nye 
skogeierportalen. I skogeierportalen er 
det lagt til rette for en selvbetjenings-
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Finn alt du trenger på ett sted Bestill Allma basis gratis

Skogsmaskinene kjører på kvister for å redusere kjøreskader.

Kjøreskader etter  
hogst skal utbedres

AT Skog lanserer nå en ny digital skogeierportal hvor skogeier får 
tilgang til eiendomsinformasjon, andelskapital, årsoppgaver, tøm-
merkontrakter, planteomsetning og andre oppdrag, som er avtalt 
med AT Skog. 

Øystein Grønnerød i Skien er blant skog-
eierne som hver vinter driver hogst i egen 
skog med motorsag.



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

Styret i AT Skog inviterer tillitsvalgte i 
skogeierlagene til faglig påfyll om høs-
ten. Denne gangen skal høstmøte skje på 

Utsikten hotell i Kvinesdal. Tirsdag 13. og 
onsdag 14. november samles utsendte 
fra 51 skogeierlag. Tema blir blant annet 
nasjonalt og internasjonalt tømmermar-
ked, næringspolitikk og omdømmebyg-
ging og kommunikasjon.

Under Dyrsku’n i Seljord fikk rundt 4500 
mennesker smaksprøve av grillet gris, 
som har spist seg stor på granflis. – 
Grisene spiser godt, vokser godt og har 
positive helseeffekter, fortalte doktor-
gradsstipendiat Ingrid Marie Håkenåsen 
fra NMBU/ Foods of Norway. I samtale 
med styreleder Olav A. Veum fra Norges 
Skogeierforbund og AT Skog, fikk hun 
forklart publikum på Skogtunet hvordan 
det er mulig å produsere dyremat av 
grantrær. Totalt besøkte 85 000 men-
nesker landets største landbruksmesse 
i år. Se bildekavalkade under nyheter på 
www.atskog.no.

AT Skog slutter med administrasjon av 
kappebilene. Skogeier bestiller nå dette 
direkte hos kappebilsjåfør. For oppdrag 
i deler av Aust-Agder er Tore Bøylestad 
kontaktperson ved behov for kappebil. 
Ragnar Bergane er kontaktperson i 
deler av Telemark. 
Tore Bøylestad 918 65 758 eller  
lbt@live.no
Ragnar Bergane 913 79 595 eller 
ragnar.bergane@kebas.no

for salg av energivirke til internasjonale 
industrikunder. Ønskede egenskaper:

 Høyere utdannelse innen salg,  
 marked eller økonomi.

 Erfaring fra BtB, internasjonalt salg 
 og/eller energimarkedet. Kjennskap 
 til skog og bioenergi er en fordel.

 Gode datakunnskaper, strukturert 
 og ryddig, god tallforståelse, gode 
 analytiske egenskaper, effektiv, 
 resultatorientert og lett å samar-
 beide med.

 Gode kommunikasjonsegenskaper 
 (både skriftlig og muntlig) på norsk 
 og engelsk. Tysk er en fordel.

 Du bør like en hektisk hverdag med 
 behov for raske beslutninger og 
 endringer.

Søknadsfrist er 5. november 2018.  
Se hele utlysningsteksten på  
www.atskog.no

Høstmøte i  
Kvinesdal

Mye tilskudd igjen i 
Aust-Agder

Ledig stilling
4500 smaksprøver

Kontakt kappebilen 
direkte
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Håkon H. Myhra i Viken AT Market (til h) 
med produktsjef Ernst Secher Eriksen i 
HedeDanmark, som er en av selskapets 
fliskunder.

Grunnet økt aktivitet i eksportselskapet 
Viken AT Market, søkes en Key Account 
Manager. I stillingen blir du ansvarlig 

Ser du ikke skogen for bare trær? Da er 
det på tide å rydde. Det er fortsatt pen-
ger i tilskuddspotten til ungskogpleie i 
Aust-Agder.

 – I store deler av Aust-Agder starter nå 
elgjakta. Hva er vel mer irriterende enn 
når losen står i tett ungskog, som nesten 
ikke er til å gå gjennom, sier AT Skogs 
skogkulturmedarbeider og ivrig jeger, 
Gunnar Evja.

Bruk høsten til å sjekke status på ung-
skogfelta dine. I år er det en god slump 
tilskuddsmidler igjen i Aust-Agder til 
skogkultur. Det er viktig at disse brukes, 
sånn at det kommer nye friske midler til 
neste år, presiserer Gunnar.

Med 30 – 40 % tilskudd (kommunevise 
variasjoner) og eventuelt bruk av skog-
fond med skattefordel, blir egenandelen 
etter skatt minimal. – Vi har god kapa-
sitet og flinke folk som får jobben gjort, 
avslutter Gunnar Evja.
 Søknadsfristen for tilskudd er 20. 
november. Tilskuddsmidlene blir fordelt 
fortløpende.
 For bestilling eller vurdering av ung-
skogpleie, kontakt skogkulturmedarbeider 
Gunnar Evja: ge@atskog.no / 901 59 719

Ingrid Marie Håkenåsen og Olav A. Veum.


