
ungskogpleie på 
6000 dekar.
 

 10 % rabatt på 
veiledende pris.

 Forutsetter at oppdraget er beret-
 tiget tilskudd fra NMSK (nærings- 
 og miljøtiltak i skogbruket). Ta 
 kontakt med skogbrukssjefen i din 
 kommune for info om gjeldende 
 tilskuddssats.

 Arealet som skal ryddes må være 
 minimum 10 dekar i omfang.

 Må gjennomføres i løpet av 2019.
 Bestill vis servicekontoret, skog-

 bruksleder eller skogkulturgruppa i 
 AT Skog.

 Eventuelle befaringer kan gjøres 
 etter påske.

 AT Skog står fritt til å velge arbeids-
 kraft og tidspunkt for gjennomføring.

Skogeierne har engasjert AT Skogs plante-
team til å sette ut 1,2 millioner av disse 
plantene. Plantesesongen starter i april. Alle 
som bestilte planter før fristen 15. februar 
får planter. Noen få bestillinger, som kom 
inn etter fristen, står på venteliste.
 – Av erfaring vet vi at det kommer en 
del endringer og avbestillinger i løpet av 
våren, så vi håper og tror at alle som ønsker 
å plante får tildelt  planter, sier skogkultur-

Nytt

Da bestillingsfristen gikk ut i februar, hadde skogeierne i AT 
Skogs geografi bestilt 2,1 millioner planter. Det er ny rekord.

Rekordinteresse 
for planter

MARS 2019

koordinator i AT Skog, Pål Hekkli.
 – Om du ønsker å bestille planter til høs-
ten allerede nå, kan du benytte skjema på 
nettsiden, oppfordrer Hekkli. 

Priskampanje – ungskogpleie
Vi gjentar suksessen fra i fjor med vår-
kampanje på ungskogpleie. Bestill ryd-
ding av ungskogen din før påske og få 
prisavslag. I 2018 ble det gitt rabatt på 
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Bestill planter til 
høsten allerede nå



Nå kan du sjekke tømmerpris på Min side. Logg deg inn med Bank-
ID (mangler du tilgang, ber du om dette via nettsiden) og benytt 
priskalkulatoren. 

Samarbeid, god planlegging og 
et godt marked for tømmer har 
bidratt til solide resultater i 2018. 
AT Skogs driftsresultat ble 15 mil-
lioner kroner og resultat før skatt 
ble 21,9 millioner kroner.

På nettsiden kan du lese alt som 
er publisert av informasjon om 
fusjonsprosessen med Vestskog. 
Gå inn i «Fusjonsdokumenter». 

Skogeierne og AT Skog følger retningslinjene i PEFC standarden. Det 
viser oppsummeringen av feltkontrollene i 2018.  Det var ingen store 
miljøavvik. 

 Priskalkulatoren tar hensyn til om 
 skogeieren er andelseier 

 Du kan velge stordriftstillegg i 
 kalkulatoren, men da bortfaller 
 motormanuelt tillegg.

til AT skogs terminaler på Eydehavn i 
Arendal og Herre i Bamble. Der kan tøm-
meret samlastes med biovirke/eik mas-
sevirke.

Spesifikasjon
Sortiment 660 Eik sagtømmer sams
Lengde: 3 m (+/- 10 cm)
Diameter: Min. 20 cm, maks. 60 cm 
(maks. 25 % av volumet under 25 cm ub)
Frisk kvist: Tillates inntil ¼ av toppdiama-
ter, maks. 10 cm
Falsk kjerne: Inntil ¼ av toppdiamater
Krok: Pilhøyde inntil 1,5 % (kun i et plan)
Pris til skogeier: 530 kr/m³ (i alle områ-
der)
Minstevolum per sortiment er 15 m³, 
men dette kan samlastes med sort 932 
GFL (biovirke) i Aust-Agder og Telemark 
for å få fullt lass.

AT Skog betaler nå mellom 240 og 270 
kr/m³ for utsortert eik massevirke.

En rapport fra NIBIO melder at barkbille-
fangstene viser en økning i de fleste fyl-
kene i 2018 etter den varme sommeren. 
Billeangrepet på 1970-tallet var resultat 
av tørke over flere påfølgende år, kom-
binert med mye vindfall. Værforholdene 
de kommende årene vil trolig bli avgjø-
rende for om vi får en epidemi eller ikke, 
melder NIBIO i en rapport om granbark-
billen.
 NIBIO anbefaler skogeierne å være 
særlig på vakt i områder med nye store 
vindfellinger og i områder med høye bil-
lefangster de siste årene. Ved store vind-
fellinger bør angrepne trær fraktes ut av 
skogen så fort som mulig og før den nye 
billegenerasjonen forlater dem. Klekking 
av nye biller starter som regel i juli. 

 Velg eiendom (om du har flere enn 
 en eiendom)

 Velg sortiment
 Kryss av for pris med eierskiftetillegg 

 og/eller motormanuell drift

Eik til Sverige
I tillegg har AT Skog levering av eik sag-
tømmer til Sverige gjennom Viken AT 
Market. Dette sagtømmeret kjøres inn 
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Miljø- og kvalitetskoordinator i AT Skog, Ann Kristin Lunde. 

Rekordår i AT Skog

Fusjonsplanen er klar

Der finner du også alle dokumentene 
i en leservennlig versjon. Les også ofte 
stilte spørsmål og svar på www.atskog.
no. AT Skog gjennomførte møter i valg-
kretsene i mars. Samtidig har skogeierla-
gene holdt sine årsmøter. Utsendingene 
fra hver valgkrets møtes på årsmøte i 
AT Skog 30. april på Strand hotell Fevik i 
Grimstad, der fusjonssaken blir endelig 
avgjort. 

Omsetningsvolumet er det høyeste i 
AT Skogs historie med 1 080 000 m³.  
Medlemmer i AT Skog har mottatt 19,9 
millioner kroner i andelseier- og stor-
driftstillegg. 
 Styret foreslår at etterbetalingsfondet 
på 25 millioner kroner utbt\etales til 
medlemmene som etterbetaling på sam-
handel gjennom AT Skog i 2016, 2017 og 
2018. Utbetalingstidspunktet foreslås til 
november 2019. 

Felleskapet er viktig
– Dette viser viktigheten av felleskapet. 
Når resultatet blir godt, kommer det 
medlemmene til gode. Det skal lønne 
seg å levere tømmer gjennom AT Skog, 
sier en fornøyd styreleder Olav A. Veum.
 AT Skog hadde driftsinntekter i 2018 
på om lag 777 millioner kroner. Dette er 
en økning på 13,4 % sammenlignet med 
fjoråret. Økningen kommer som følge av 
høyere volum og økte markedspriser.

Stor interesse for hogst
– Vi legger bak oss ett år med rekord i 
omsatt tømmervolum og i sum et svært 
godt økonomisk resultat, sier adm. dir. 
Anders R. Øynes. Interessen for hogst 
har holdt seg gjennom året og kontrakts-
massen ved utgangen av 2018 er høy. 
Det ligger derfor til rette for ytterligere 
vekst i 2019.
 Les årsberetningen på www.atskog.no

Kundene våre ønsker eik sagtømmer 

Vær på billevaktSjekk ut priskalkulatoren

Det er nå gode leveringsmuligheter for sagtømmer av eik i hele 
AT Skogs geografi. I Vest-Agder ønsker lokale sagbruk å kjøpe eik. 
Til lokale sagbruk vil spesifikasjon kunne avvike fra beskrivelsen 
under.

– Følg med på felt med mye 
toppbrekk, tørkeskader og 
svekkede trær med brune  
topper. Ser du boremel, må 
dette meldes til AT Skog, er 
oppfordringen fra skogsjef 
Knut Nesland. Ta gjerne et 
bilde og meld inn omfanget. 
Skogbruksleder i AT Skog kan 
bidra med vurdering av skade-
omfang og eventuell hogst. 

– I noen enkelttilfeller registrerte vi avvik 
i hogst, som var utført utenfor inntegnet 
område på kartet. Sporbarheten er viktig. 
Kart og terreng skal stemme overens 
slik at vi har kontroll på hvor tømmeret 
er hogd. I tilfeller der sporskader ikke 
var utbedret, ble samtlige fikset kort tid 
etterpå. I et par tilfeller var det satt igjen 
for få frøtrær. Kravet er 4 til 15 trær pr. 
dekar slik at hogstområde får en natur-
lig foryngelse av furu. Da slipper man å 
plante i ettertid, forklarer miljø- og kva-

litetskoordinator i AT Skog, Ann Kristin 
Lunde. 
– Miljørapport var det en del som ikke 
hadde fylt ut. Systemet vårt skal foren-
kles slik at skogeier fyller ut dette digitalt 
i forbindelse med tømmerinnmelding og 
registrering av henteklart tømmer. Da 
slipper vi papirskjema fremover. Takk til 
alle som bidro til at vi fikk gjennomført 
kontrollene o g flott at så mange skogei-
ere hadde mulighet til å bli med ut i sko-
gen, avslutter Lunde.

Resultat av  
feltkontrollene i 2018

Eggtunneler og larveganger, under bark, fra 
stor granbarkbillen Ips typographus.

Larve, puppe og utvokst granbarkbille.



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

Med det nye produkttilbudet, AT veifi-
nans, forskutterer AT Skog utgiftene til 
skogsbilvei der hogst er mulig. Tømmeret 
som tas ut, dekker utgiftene. Eirik og 
Anne fikk hjelp med søknad om tilskudd 

Vafos Pulp er en av AT Skogs stør-
ste kunder og foredler mesteparten 
av massevirke av gran og osp kjøpt 
i Aust-Agder og Telemark. I februar 
brant produksjonslokalene i Kragerø. 
Fabrikken er derfor ute av produksjon 
fram til starten av mai. Vafos utbedrer 
nå skadene og utfører samtidig opp-

AT Skog har avtale med entrepre-
nør, som tilbyr markberedning med 
lassbærer med påmontert Leno flekk 
markberedningsaggregat. Tilbudet 
omfatter Gjerstad, Froland, Vegårshei, 

graderinger. AT Skog har avtale med 
andre kjøpere av massevirke av gran og 
osp fram til 1. mai. Dette tømmeret blir 
skipet fra Herre og Eydehavn og leveres 
på samme spesifikasjon som til Vafos 
Pulp. Skogeiere som har kontrakt med 
AT Skog, vil ikke merke noe til stoppen 
på fabrikken. 

Åmli, Nissedal og Fyresdal. AT Skog vil 
koordinere arbeidet for å få mest mulig 
hensiktsmessig logistikk. Ta kontakt 
med lokal skogbruksleder om du ønsker 
markberedning. 

fra vår planavdeling. Skogeier kan få opp-
til 50 prosent i tilskudd. Planlegger du et 
veiprosjekt? Ta kontakt med skogbruksle-
der i ditt område eller produkt- og tjenes-
tesjef Arne Eiken: arne.eiken@atskog.no

Ønsker du at regnskapsføreren din hen-
ter dokumentasjonen til årsregnskapet 
selv? Alle dokumenter er tilgjengelige i 
Min side. Det eneste du må gjøre, er å 
be regnskapsføreren registrere seg i vårt 
system.
 – Denne løsningen sparer alle for mye 
tid. Det går kjappere og er sikrere og 
tryggere for kunden, sier daglig leder 
i Sunde Regnskap i Vegårshei, Steinar 
Sunde (bildet). Logg deg inn på Min side 
og velg regnskapsføreren du benytter. 
Ser du ikke regnskapsførerens navn på 
Min side, tar du kontakt med vedkom-
mende og ber firmaet registrere seg hos 
AT Skog.

Veifinansiering i AT Skog

Brann hos Vafos Pulp

Markberedning 
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Når veien må bygges før tømmer kan tas ut, trengs det penger. 
Løsningen for Eirik Christiansen og Anne Sundbø (bildet) ble AT 
Skogs nye tilbud om veifinansiering. 

Regnskapsfører 
ordner selv


