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AT Skog 2017 
I 2017 hadde AT Skog 7144 andelseiere og dette tilsvarer antall medlemmer som inngår i vårt 

gruppesertifikat. Når det gjelder det totale sertifiserte arealet så var det 13.746.795 daa der den 

produktive skogen tilsvarer 8.773.213 daa.   

 

 

Figur 1: Sertifisert areal fordelt på bonitet. 

 

 

Figur 2: Sertifisert areal fordelt på det produktive og det totale. 

 

 

2522714

4771078

1479790

LAV BONITET MIDDELS BONITET HØY BONITET

Sertifisert areal 2017 i dekar
Fordelt på bonitet

13746795

8773213

TOTALT AREAL PRODUKTIVT AREAL

Sertifisert areal 2017
Produktivt og totalt i dekar



4 

 

 

Sertifisering 
I 2017 ble AT Skog sertifisert etter ISO 14001:2004 og Norsk PEFC Skogstandard av 2016-01-14. Vi ble 

også sertifisert på FSC CW/COC/FM og PEFC COC. 

Sertifikatet omfatter: 
Skogbehandling, avvirkning, kjøp og salg av tømmer i samsvar med Norsk PEFC 
Skogsertifiseringssystem 2016-01-14.Transportorganisering.  

Sertifikatnummer:  1432005-01  
Første sertifikat utstedt: 30. november 1998  
Sertifikatet er utstedt:  29. november 2016  
Sertifikatet er gyldig til:  14. september 2018 

 

Lokasjoner som inngår i AT Skog SA: 

 
Hovedkontor  

Skien: Ole Cudriosgate 25, 3715 Skien 

Distriktskontor 

Grimstad: Reddalsveien 35, 4886 Grimstad  

Fyresdal: Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal  

Byremo: Skogbrukslederkontoret, 4529 Byremo 

Notodden: Heddalsveien 41, 3674 Notodden  

Høydalsmo: Skogbrukslederkontoret, 3891 Høydalsmo  

Evje: Sentrumsbygget, 4735 Evje  

Drangedal: Kåsmyra, Drangedalstunet, 3750 Drangedal 

 

Eksternrevisjon 2017 
Det var Intertek ved Jörgen Hedeås og Solfrid Marthiniussen som sertifiserte oss 6-10. november 

2017. Dette var en resertifisering da vi hadde en omsertifisering i 2015.  

I år var det Vest-Telemark som ble revidert i tillegg til hovedkontoret i Skien. I AT Skog blir det årlig 

avvirket i underkant av 1 million m³ og revisor bestemte at det skulle tas 8 feltkontroller. Dette 

antallet er i samsvar med PEFC N04 kap.7.2.   

Feltbesøkene var: 

- AT Skog drift: 4 stk. avsluttet 

- AT Skog drift: 2 stk. pågående der den ene var skogkultur 

- Privat drift: 2 stk. avsluttet 
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Avvik revisjon 
Vi fikk 2 mindre avvik på PEFC/ISO 14001 og 1 avvik på PEFC sporbarhet. 

 
PEFC / ISO 14001 

 
Avvik 

 
Grad 

 
Gjelder 

 
Korrigerende tiltak 

1 mindre Det savnes dokumentasjon over den 
systematiske internkontrollen over utførte 
hogster. I tillegg mangler dokumentasjon 
på at korrigerende tiltak på avvik har 
hatt effekt. 14001 4.5.1, PEFC N03 7.3. 

Innføres i 2018 og avvik som 
mangler dokumentasjon er åpnet 
for videre behandling. 

2 mindre Det kommer ikke tydelig fram i rutinen for 
intern revisjon eller i revisjonsrapporter at 
skogeiers forvaltningsansvar granskes 
(planting, ungskogpleie m.m.) 
14001 4.5.5, PEFC N03 7.3 

Innføres i 2018. 

 
PEFC sporbarhet 

Avvik  Grad Gjelder Korrigerende tiltak 

1 mindre Rutine for hvordan sertifiseringsstatus skal 
merkes på faktura eller følgesedler ved 
andrehåndskjøp mangler. PEFC ST 

2002:2013  4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3,5.4, Bilag 1 

 

Oppdatere rutiner i TQM og 
fastsette hvordan 
sertifiseringsstatus skal merkes 
på faktura eller følgesedler ved 
andrehåndskjøp. 

Tabell 1: Oversikt over avvik fått under revisjon 2017. 

AT Skog har 12. måneders frist men disse bør lukkes før neste revisjon i mai. Vi skal revideres på ny 

ISO 14001 mai 2018 derfor blir det et halvt år til neste revisjon. 

 

Benchmark og oppsummering fra Intertek: 

- Revisjonen ble gjennomført i god ånd der alle berørte viste stor interesse og engasjement 

- AT Skog har bra IT verktøy for inngåelse av virkeskontrakt, planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av hogster 

- Miljømålene er relevante ift. miljøaspekter og finnes i strategiplanen 

- Miljøaspektene er under utvikling og har nå et mer overgripende perspektiv 

- Strategi på økt satsning på skogkultur i konseptet «Bedre Skog» 

- Økning i areal på ungskogpleie og antall planter siden 2016 

- Ledelsens Gjennomgang er veldig bra utført og dokumentert 

- Opplæring i ny PEFC veldig bra utført og hadde mye fokus på forebygging av kjøreskader 
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Figur 3: Benchmark modellen som Intertek har utarbeidet viser at AT Skog ligger høyt oppe på 

modenhetsskalaen og at vi i 2017 fikk en firer mer enn i 2016. 

 

Konklusjoner og forbedringer 

AT Skogs sterke sider 
Den nye organisasjonen er bra innarbeidet i de delene av virksomheten som ble sjekket. 

Bra ressurser finnes innenfor drift og utvikling av virksomhetssystemet. 

Nåværende miljømål er relevante ut i fra miljøaspektene og forbedringer er oppnådd det siste året. 

Miljømålene finnes i bedriftens strategiplan. Det finnes en strategi over en økt satsning på 

skogkultur. 

Ledelsens gjennomgang er meget bra dokumentert og er strukturert gjennomført med bra 

detaljinformasjon for bedømmelsene. 

Alle medarbeiderne og entreprenørenes maskinførere har deltatt på kurs om den oppdaterte Norske 

PEFC Skogstandarden. I tillegg til mange skogeiere som hogger i privat regi (350 stk. i mai). 

Fortløpende oppfølginger gjøres av apteringsutfall fra driftene slik at virket anvendes på den beste 

måten. Regelmessige møter holdes med entreprenørene med en gjennomgang av kvalitets- og 

miljøutfall samt videre utvikling av virksomheten. 

I de besøkte objektene var det tatt bra hensyn ut i fra PEFC Skogstandard, og veldig positivt at 

samtlige skogeiere stilte på revisjon. 

 

Forbedringspunkter  
Rapportering med driftskart og miljørapport etter drift fungerer mye bedre men et fåtall 

entreprenører behøver fortsatt å forbedre seg på dette område. Det samme gjelder for skogeiere 

med eget driftsansvar. 

Det savnes dokumentasjon over den systematiske internkontrollen av utførte avvirkninger. Det som 

savnes er en dokumentasjon på at korrigerende tiltak på avvik har hatt en positiv effekt. (Avvik 1) 

Det fremgår ikke tydelig i rutinene for internrevisjon eller i revisjonsrapporter fra intern revisjon at 

skogeiers forvaltningsansvar skal granskes (ungskogpleie m.m.). (Avvik 2) 
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I Norsk PEFC Skogstandard står det at beste tilgjengelige teknologi (BAT) skal brukes. 

Intertek forventer seg ut i fra dette at det eksempelvis stilles miljøkrav på at det ikke brukes 

mineralsk sagkjedeolje på hogstmaskinene og at det stilles miljøkrav på transporten. 

Videreutvikling av de møtene som skal holdes regelmessig med entreprenørene. 

 

Hendelser i AT Skog 2017 

Oversikt avvik og observasjoner 
Avvik og eksterne henvendelser blir rapportert til ledelsen gjennom Ledelsens gjennomgang. Vi 

bruker hendelsesbasen i TQM ved behandling av saker relatert til avvik og observasjoner. 

Eksterne henvendelser 
Det gjøres en vurdering av fagansvarlig / KM-koordinator om forhold skal klassifiseres som avvik. 

Noen hendelser krever befaring og grundigere vurderinger før man kan avgjøre alvorlighetsgraden. 

 

Henvendelse 
fra 

Angående Dato Kommentar og korrigerende tiltak 

Privatperson Nytt fiskeørnreir 

12/1-
2017 

 
lukket 

 

Tips om et fiskeørnreir. 50 meter buffersone ble markert 
opp under befaring og ingen hogst i dette område. Reiret 
koordinatfestet og lagt inn i kartbasen Allma. 

Nabo til drifta  
Klage på hogd 
kantsone 

8/5-2017 
 

lukket 

Ei 5 meter brei granrekke ble avvirket langs ei elv. Dyrket 
mark og ikke produktiv skog. Trærne var høye og ustabile; 
avvirkning er godkjent men mangler dokumentasjon. 
Korrigerende tiltak tatt opp med entreprenør. 

Naturinteressert 
privatperson 

Klage på hogst i 
hekketiden 

10/5-
2017 

 
lukket 

Hogsten befart sammen med naturinteressert nabo og en 
privatperson med stor biologisk kompetanse. Det ble tatt 
noen økologiske hensyn under hogsten. Hogst i hekketiden 
godkjenner sertifiseringen så dette må tas opp sentralt 
med politikerne. 

Skogbruksråd- 
giver i 
kommunen 

Nabo hogd i en 
miljøfigur 

27/6-
2017 

 
lukket 

Hogst på annenmanns eiendom og tømmer ikke omsatt! 
Skogeier ønsker å få en avklaring. Konklusjon: ikke et 
miljøavvik da det er hogd ca. 1 daa i en nøkkelbiotop med 
forvaltning gjennomhogst. Her kan opptil 50% av volum 
hogges. 

Melding fra NVM 
Mye utlegg i 
sagtømmer 

10/8-
2017 

 
lukket 

Entreprenør bekrefter og ha "fristet" en del sagtømmer da 
det ikke tas ut palle. Kvalitetsvurderingen strammes nå inn 
etter henvendelse fra NVM 

Statens 
vegvesen 

Skilt må fjernes når 
det ikke pågår lasting 
langs vei  

20/11-
2017 

 
åpent 

Statens Vegvesen får jevnlig tilbakemelding om at skilt 
ikke legges ned/vendes bort når det ikke foregår lasting 
langs veien som beskrevet i plan, jfr. pkt. 3 
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Kommuneover- 
legen i Arendal  

Arendal havn og klage 
på støy fra naboer 

7/12-
2017 

 
åpent 

AT Terminal: Norsk Biobrensel leier areal av AT Skog og vi 
må stille krav til at virksomheten foregår innenfor riktige 
rammer. Derfor skal det foretas støymålinger etter samtale 
med NoBio. 

Skogeier 

Massedeponi på 
naboeiendom og 
store steiner rast inn i 
ytterkant av skogeiers 
nøkkelbiotop 

15/12-
2017 

 
lukket 

AT Skog har tatt en vurdering av skadene og gitt en 
statusrapport til skogeier. Betydelige steinmasser i 
ytterkant av miljøfigur og skader på trær pga. sprengning. 
Miljøfiguren beholdes. Skogeier anmelder saken til politiet 
for videre saksbehandling. 

Fylkesmann i 
Telemark 
v/Johan Aas 

Hogst ved Tjåga i 
Notodden kommune 

20/12-
2017 

 
lukket 

Fylkesmann tok kontakt med AT Skog for å informere oss. 
Sabima har utarbeidet en rapport over Tjåga-område der 
de anbefaler å avvente hogst til område er ytterligere 
sjekket ut ift. miljøverdier / artsregistrert. De ønsker å få 
skogeiere til å inngå frivillig vern. AT Skog vil ikke drive 
hogst her før område er ytterligere sjekket ut. I prosess 
om frivillig vern. 

Tabell 2: Oversikt over eksterne hendelser. 

 

Avvik miljø 2017  
Relatert til Hendelse Tiltak Registrert 

For få 
livsløpstrær 

Ny og uerfaren 
hogstmaskinfører lot seg 
påvirke av skogeier og for få 
livsløpstrær ble satt igjen.  

Korrigerende tiltak gjort mot entreprenør. Han 
har også fått opplæring i ny PEFC 
skogstandard våren 2017. 

Avvik  
24/1-17 
 
Avsluttet 

Forurenset 
brønn 

Brønnene forurenset under hogst 
med silt partikler som førte til 
misfarging av drikkevann. 

Flaskevann ble kjøpt inn i en periode. Etter 
oppussing av sporskader ble det bra og 
vannet kunne igjen drikkes.  

Avvik 22/2-17 
 
Avsluttet 

Hogst i en 
miljøfigur 
med 
forvaltning 
gjennomhogst 

Skogeier meldt inn en privat 
hogst som viste seg å være i en 
miljøfigur. 

Servicekontoret oppdaget feilhogsten og 
befaring ble utført 15/6. Konklusjon: feil 
grense på miljøfigur og hogst var utført på 
gammel kulturmark. Miljøverdiene befant seg i 
ei li ovenfor et steingjerde. Tømmer kan 
omsettes. 

Avvik 10/6-17 
 
Avsluttet 

Klage fra 
leder i 
skogeierlag 

Kvist i bekk og kantsone er 
hogd. 

Befaring viser at kvist lå i forkant av rør og 
delvis hindret vannet. Mindre avvik på miljø er 
konklusjonen etter befaring med skogeier. 
Brev/E-post sendt til skogeier og klager. 
Kantsone hogd men ikke dokumentert. Brev 
sendt til entreprenør. AT Skog utbedret kvist i 
bekk. 
 

Avvik 12/9-17 
 
Avsluttet 
 

Internrevisjon Sporskader etter hogst hvor 
fare for erosjon og avrenning til 
myr/bekk ikke er utbedret av 
skogeier (i henhold til 

driftsavtale) innen rimelig tid. 

Skogeier har blitt instruert om å utbedre 
sporskader tidlig høst 2017. 
 

Avvik 29/9-17 
 
Avsluttet 
 

Tabell 3: Oversikt over avvik relatert til miljø. 

Interne revisjoner 
I 2017 ble det gjennomført 7 stk. interne revisjoner og 14 personer ble involvert. Fokus i år var 

operativ drift og inkluderer Innkjøp, Marked/produksjon, Skogkulturkoordinator og Kvalitet, miljø og 
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HMS koordinator. Alle internkontrollene ble gjennomført i operativ drift utfra en vurdering om at 

operativ virksomhet synes mest relevant ved intern revisjon.  

Revisjonen ble i hovedsak utført i september/oktober og noen tiltak ble raskt utført slik at mange av 

funnene nå er lukket. Dette gjelder miljømål for 2018, diverse funksjonsbeskrivelser og rutiner som 

manglet eller var mangelfulle. Når det gjelder oppdatering av rutinene våre, ved å gjøre 

kvalitetshåndboka i TQM komplett, er dette et prosjekt som vi skal starte med på nyåret.  

Korrigerende tiltak: Avvik og observasjoner er lagt inn i TQM. Ansvar for videre behandling er et 

linjeansvar som inkluderer ledergruppe og KM-koordinator. 

Stikkprøvekontroll 
Status: 
Kvalitet og miljøaspekter for 2016 (TQM ID 118) kartlegger aktiviteter som har betydning for det ytre 

miljøet. Det er registreringene her, sammen med kravpunktene i PEFC skogstandard, som danner 

grunnlaget for hva som sjekkes på stikkprøvekontrollene. Funnene blir avviksregistrert slik at 

korrigerende tiltak kan utføres mens noen tiltak ble utført under selve revisjonen. På skogkultur ble 

korrigerende tiltak gjort samtidig med feltkontrollen. 

Stikkprøvekontroll AT Skog drifter 
Kravet her er at minimum 2 % av antall leverandører blir kontrollert. Det var 935 tømmerdrifter som 

ble avvirket i regi av AT Skog i 2016 og 20 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor kravet.  

 

 

Figur 4: AT Skog drifter og avvik i prosent. Avvik fra 2017 vurdert opp mot 2016. 
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De registrerte avvikene skyldes stort sett mangelfull dokumentasjon som det fremgår av figuren 

over. Det er lite som er avdekt i felt som er relatert til brudd på PEFC skogstandard. 

Funn i 2017 er relatert til hogster som er utført i 2016. Dette er for å kunne sjekke foryngelse og 

utbedring av sporskader. Korrigerende tiltak kan allerede vært utført i AT Skog slik at hogster som blir 

avvirket i dag kan vise til et mye bedre resultat enn kontrollen viser. 

 

 
Type 

 
Status 2017 

 
 Årsak/forklaring 

 
Korrigerende tiltak 

Stubbing Ett tilfelle - 
ingen i fjor 

Entreprenør sier det var mye 
snø i terrenget under hogsten 

Entreprenør kontaktet. 

Data i CRM Stor 
forbedring 

Skogbruksledere har tatt tak i 
dette og lagrer dokumenter slik 
rutinen tilsier. 

Tas kontinuerlig opp med 
skogbruksledere  

Hogst ift. kart Noen flere 
avvik 

Endringer avklares muntlig og 
man glemmer å dokumentere 

Skogbruksleder må bruke 
endringsordre når hogstområde 
endres slik at vi har 
dokumentasjon. 

Driftsavtale 
ok utfylt 

Noen flere 
avvik 

Dette er slurv i en hektisk 
hverdag 

Operativ drift må ta opp på 
møter viktigheten med riktig utfylt 
driftsavtale 

Hogstform Forbedring – 
ingen avvik 

  

Planlagt 
foryngelse 

En dobling 
av avvik 

Feil utfylling på kontrakt og 
dette er slurv i en hektisk 
hverdag 

Går kun på dokumentasjon. De 
konkrete tilfellene tas opp med 
ansvarlig skogbruksleder.  

Foryngelse To avvik Frøtrær blåst ned og ikke 
plantet granfelt 

Tas opp med skogeierne. 

Livsløpstrær Ett avvik Manglet livsløpstrær i ett 
bestand 

Tatt opp med skogeier 

Kantsoner Noe bedring Mangelfulle kantsoner som ikke 
var dokumentert 

Tatt opp med entreprenør 

Oppfølging 
sporskader 

Flere avvik To klagesaker som gjaldt 
sporskader tatt med i kontrollen 
og forverrer resultatet. 
Skogeier utsetter å rette opp. 

Skogeier kontaktes og sporskader 
må utbedres. Avviksregistreres og 
ny kontroll utføres. 

Kulturminner Forbedring – 
ingen avvik 

  

Hogstform Forbedring – 

ingen avvik 
  

Valg av 
driftsvei 

Tre avvik og 
ingen i fjor 

Entreprenør burde valgt en 
annen kjørevei 

Tatt opp med entreprenør og AT 
Skog utført PEFC kurs våren 2017 

Erosjonsfare To avvik og 
ingen i fjor 

Skogeier utsetter å rette opp 
sporskader. 

Avviksbehandlet og korrigerende 
tiltak er blitt utført. 
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Miljørapport 
ok utfylt 

Stor 
forbedring 

Skogbruksledere/entreprenører 
har tatt tak i dette og følger 
rutinen. 

Tas kontinuerlig opp med 
skogbruksleder og entreprenører 

Oljesøl og 
søppel 

Fem avvik - 
ingen i fjor 

Plantekasser og kanner er ikke 
fjernet etter drift 

Tatt opp med entreprenør på 
avvirkning og planting. 

Tabell 4: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak. 

 

Stikkprøvekontroll Private drifter 
Kravet her er at minimum 5 % av antall leverandører blir kontrollert. Det var 1111 tømmerdrifter som 

ble avvirket i regi av AT Skog i 2016, og 56 drifter er blitt kontrollert. Dette antallet er innenfor 

kravet. Det er planavdelingen i AT Skog som har utført stikkprøvene. 

 

  

Figur 5. Private drifter og avvik i prosent fordelt på de ulike temaene. Avvik fra 2017 vurdert opp mot 

2016.  

Det er to kategorier som også i år skiller seg klart ut i antall avvik og det er virkeskontrakt oppfyllelse 

og miljørapport utfylt. På private tømmerdrifter er det ofte lite volum, og små endringer kan gi store 

utslag i prosent. Tall fra skogbruksplanen er ofte foreldet slik at det på hogsttidspunktet står mer 

tømmer der enn planen tilsier. Slike avvik er noe vi ikke kan belaste skogeier for. 

Fremdeles en del tilfeller av manglende miljørapport. Årsak kan være at korrigerende tiltak ble utført 

høsten 2016 mens alle hogstene som ble sjekket i år er fra hele 2016. Først i 2017 vil vi se om 

korrigerende tiltak har fungert til sin hensikt. Der det er mulig å gjøre tiltak ved feltbefaring så fyller 

kontrollør ut miljørapport sammen med skogeier. Avvik blir registrert men her trengs det ikke noe 

etterarbeid.  
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En utfordring er at mange skogeiere ikke stiller på kontrollen; de responderer ikke på henvendelser 

eller har mulighet for å stille pga. jobb. Før avvik registreres kontaktes skogeier slik at de får 

muligheten til å sende inn utfylt skjema. Status i 2018 er at det er to skogeiere som ikke har 

respondert på gjentatte henvendelser og disse vil få en ny kontroll om kort tid. 

Det er registrert flere tilfeller der skogeier har hogd utenfor godkjent område og her må vi gjøre 

tiltak. Der skogeier kan lastes så opprettes det avvik mens der AT Skog er ansvarlig så tas dette opp 

internt. Områdene som er hogd ekstra inneholder ikke noen miljøverdier så det er ikke noe alvorlig 

avvik. Ofte dreier det seg om feil kart og mangelfull dokumentasjon. 

På to drifter ble det registrert mangelfull kantsone der dokumentasjon manglet. Det er ikke registrert 

avvik på leggeplass forhold, planlagt/utført foryngelse eller erosjonsfare, og dette er en stor 

forbedring fra i fjor. 

 

 
Type 

Ant. 
avvik 

 

 
Årsak/forklaring 

 
Korrigerende tiltak 

Kart i CRM 2 Ett tilfelle gjaldt feil kart og ett der 

det ikke lå noe kart inne. 

Avvikene tatt opp internt. 

Virkeskontrakt 
oppfyllelse 

11 Private tømmerdrifter har ofte volum 

litt over 100m³ og små endringer her 

kan gi store utslag på prosent 

Årsak er at det ofte står mer tømmer 

enn oppgitt i skogbruksplanen eller 

manglende dokumentasjon i CRM (AT 

Skog avvik som tas opp internt). 

Hogst i 
godkjent 
område 

5 Kart stemmer ikke med det som er 

avvirket. Skogeier referert til gml. 

plan/oppgitt feil best.nr.?  

Avviksregistrert. Skogeierne vil bli 

plukket ut til en ny kontroll i 2018 og 

har fått brev om dette. 

Miljørapport 
utfylt 

12 Noen glemmer å fylle ut eller har 

mistet rapporten. Andre har full 

kontroll på livsløpstrær, kantsoner 

ol. men dropper å dokumentere. 

Antall følgeskriv etter hogst minimeres 

slik at det blir lettere å forholde seg 

til/finne miljørapporten. Skjema kan 

forenkles slik at det blir enklere å fylle 

ut? Utfylling digitalt via 

skogeierportalen? 

Kantsone 2 For smal kantsone mot myr og smal 

kantsone mot oppdyrket areal 

godkjent av kommunen (trodde ikke 

han trengte å sette av) 

Avviket tatt opp med de berørte 

skogeierne under feltbesøket. 

Tabell 5: Oversikt over funnene med årsak og korrigerende tiltak. 

 

Internrevisjon skogkultur 
Korrigerende tiltak blir gjort under kontrollen og funn blir derfor ikke avviksregistrert. Generelt ser vi 

en stor forbedring fra i fjor. 

Planting: 16 oppdrag ble kontrollert og det resulterte i 6 avvik. To var brudd på miljøkrav der 

plantekasser lå igjen etter avsluttet arbeid. Når det gjelder planteantall, dvs. for få planter i feltet, så 

har vi en kraftig forbedring og bare 3 avvik. Alle plantene var plantet på riktig sted. Når det gjelder 

plantearbeid så var det kun et tilfelle der plantene ikke var trykt langt nok ned. 

Ungskogpleie: 10 oppdrag sjekket i 2017 og ingen avvik ble registrert. I 2016 ble det avdekt 2 avvik på 

treantall og 3 på avstand så her ser vi en stor forbedring. 
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Figur 7: Planting og antall avvik. 

 

Avvik 2017 oppsummert: 

- Planteantall: for få planter i feltet (18,75%) 

- Arbeid: Noen planter var dårlig trykt ned i plantehullet (6,25%) 

- Miljøkrav: plantekasser lå igjen (12,5%) 

 

Skogbrukstiltak med plan for retningslinjer 
Fokus for 2018 er å utøve et økt trykk på aktiv drift av skogen i henhold til nye krav i PEFC 

Skogstandard (PEFC N 03, kap. 7.2 pkt.9).  

 
Tema 

 
Retningslinjer 

 
Vurdering 

 
 

Planting 

Sjekkes i forhold til 
ordinær 
stikkprøvekontroll. Er 
også innarbeidet som 
en del av 
avvirkningskontrakten. 

Vi hadde generelle ungskogpleie kampanjer i 
vår/sommer (redusert pris, kampanje på nett, SMS 
og Facebook) Vi hadde i tillegg ei prosjekt stilling 
over 5 mnd med kun fokus på øka 
ungskogpleieaktivitet i Aust-Agder. I tillegg til at en 
skogbruksleder jobba deler av året som faghjelp i 
Telemarks kommunene med nye skogbruksplaner for 
å øke skogkultur nivået. 

3
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1 1
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Planteantall Planteplasser Plantearbeid Miljøkrav

Planting og antall avvik 

2017 2016
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Ungskogpleie 

 
Kampanjer med fokus 
på innsalg av 
ungskogpleie. 

Faghjelpsordningen vil fortsette i 2018. Ellers vil vi 
sikkert ha noen kampanjer, samt at fokuset på 
innsalg av ungskogpleie sammen med skogsdrifter 
økes ytterligere. Skogkulturavdelinga er forsterket 
med 60% stilling. 

 
Avvirkning 
på arealer 
som «står 
brakk» 

 
Få flere passive 
skogeiere inn på 
BedreSkog avtaler. 

Egnede BEDRESKOG eiere bør fanges opp gjennom 
aktivt bruk av Allma og flyfoto samt skogfondslister 
osv. De fleste skogbrukslederne har jobba lenge for 
AT Skog og er derfor ofte «klar over» mange av 
disse eiendommene som har hatt lite aktivitet, og 
kan derfor bistå i denne kartlegginga.  
 

 


