
bet jeg som landbruksavløser. Jobben jeg 
har nå er midt i blinken for meg. Jeg er 
god på å prate med alle skogeiere. Det 
er viktig å etablere en god kontakt i star-
ten. Jeg møter av og til skeptiske skogeie-
re. Ofte er grunnen at de ikke vet hva de 
skal gjøre med skogteigen. Når vi lager 
en kalkyle, blir de positivt overrasket 
over at skogen deres har en verdi, sier 
Terese (25) som bor i Førde. Hun kjører 
mye i jobben og liker kombinasjonen av 
å planlegge, dra ut på oppdrag og opp-
datere foran pc.
 – Jeg driver aktiv og oppsøkende virk-
somhet. Jeg er god til å utnytte tiden i 
bilen. Før jeg begynner å kjøre, har jeg 
lagret kontaktene på telefonen så jeg 
kan ringe folk underveis. Jeg har hatt 1,5 
times møte med skogeier sittende på et 
autovern en sein kveld. Det passet sånn 
for skogeieren da jeg ringte ham og var i 
nærheten. Når jeg ser at flere bør hogge 
i samme område, kontakter jeg skogeier-
ne rundt denne. Jeg skal også planlegge 
oppdrag for entreprenøren. Jeg har et 
hogstlag, som jeg er veldig fornøyd med. 
Jarle Eikås er helt topp. Det er kjekt å 
være på befaring med Jarle. Han har 
gode planer og innspill. Skal jeg forbi 
hogstlaget, hender det at jeg drar innom 

med boller og 
kaffe. Det er viktig 
med god kontakt, 
presiserer Terese, 
som har sterke 
meninger om 
rotete skog.
 – Jeg hater 
krattskog. 
Lauvskog som 
vokser tett som 

en vegg er det verste jeg vet. Jeg forsøker 
å få skogeierne til å tenke langt fram, 
hogge ned og plante nytt. Da blir det et 
fint kulturlandskap i framtida.
 – Hva tenker du om fusjonen?
 – Først var jeg litt skeptisk, men skiftet 
mening. Fusjonen har vært så bra. Vi er 
styrket og dekker et stort areal i Norge. 
Det gir konkurransefortrinn. Jeg opplever 
skogbruket i vest som veldig positivt. I 
bilen har jeg alltid selskap. Aila er alltid 
med på jobb, sier Terese om sin firbeinte 
kollega.   

Skogbrukslederne, som er skogeierens 
skogfaglige rådgiver og kontaktperson, 
er tilstede i hele geografien. Terese ble 

Nytt

– Skogbruk var det kjekkeste faget jeg hadde på skolen, sier 
Terese Tenden, som er den yngste skogbrukslederen i vest. AT 
Skog eies nå av 9800 medlemmer og utfører hogst og skogbruk-
stjenester i seks fylker. 

Velkommen til Terese og 
resten av Vestlandet
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ansatt i februar som skogbruksleder i 
Indre Sogn.
 – Før jeg begynte i skogbransjen job-
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 Jeg har 
hatt 1,5 
times 

møte med skogeier 
sittende på et auto-
vern en sein kveld

Terese Tenden er skogbruksleder i Indre Sogn.
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I liene på Vestlandet er det synlige plantefelt med hogstmoden skog.

Skogsmaskinførerne Jarle Eikås (til v) og Olav Thorsnes på hogst i Sogndal. De samarbeider 
tett med skogbruksleder Terese.

Richard Sæle er tømmerbilsjåfør med eget 
firma. 

Skogseiendommene i vest er ofte delt inn i 
smale felt fra bunn av dalen og oppover liene.

Ruben Bøtun bor i Sogndal og jobber med frivillig vern. Med ferja mellom Hella og Vangsnes.

Fristen for bestilling av planter til høsten, 
gikk ut 20. august. Mange skogeiere skal 
derfor hente plantene sine på det lokale 
plantelageret. – Mange kjæm ut med ei 
kasse granplanter i handa, som viser seg å 
være heilt feil. Ein må ikkje bare vite for-
skjellen på gran og furu for å ta rett plante-

type til den plassen man skal plante. 
Høydelag er viktig å sjekke ut for å hindre 
at skogeieren møter missforma planter i 
feltet sitt eit par år etter planting, forklarer 
Nesland. Skal du hente bestilte planter, er 
oppfordringen å lese nøye på etiketten på 
kassa før du tar med deg planter.

Skogkulturarbeidet ble revidert på 
Notodden, der blant annet et plante-
oppdrag utført av rumenske arbeidere 

i Tollef Grønvolds firma ble kontrollert. 
I tillegg ble organisasjonen revidert på 
kontoret i Skien. 

 Revisor Solfrid Marthiniussen er 
meget godt fornøyd med det hun obser-
verte. Entreprenørene er flinke til å fore-
bygge sporskader og det var generelt bra 
med gjensatte frøtrær. Livsløpstrærne 
var satt igjen med riktig antall. Hun 
ønsket en bedre merking på kart etter 
drift slik at livsløpstrærne er lettere å 
identifisere. Planteoppdrag og skogkultur 
var hun også meget godt fornøyd med. 
Organisasjonen jobber kontinuerlig med 
forbedringer og har en positiv utvikling 
fra forrige revisjon, oppsummerer miljø- 
og kvalitetskoordinator i AT Skog, Ann 
Kristin Lunde. 
 – AT Skog fikk 3 mindre avvik og dette 
er sluttresultatet som vi er meget godt 
fornøyd med, sier Lunde.

Brexit, USAs økte tollsatser på handel 
fra blant andre Kina og Canada, valutas-
vingninger og store billeangrep i på 
skog i Europa, påvirker derfor etter-
spørselen på vårt tømmer, oppsumme-
rer marked- og produksjonssjef Hans 
Erik Røra.
 – Prisene på massvirke har gått litt 
ned i sommer fra rekordnivået i vinter. 
Vi ser også at lageret på sagtømmer og 
trelast hos kundene våre er høyt for 
årstiden. Dette lageret må reduseres i 
løpet av høsten for at vi skal kunne fort-
sette med like høy aktivitet i skogen 
kommende vinter. AT Skog har etablert 
god driftskapasitet i løpet av de siste 
årene og vi har behov for nye hogstopp-
drag til disse utover høst og vinter. 
Tømmerprisene er fortsatt på et nivå 
som bør gjøre det attraktivt å ta ut gam-
melskogen. Prisperiodene vi nå har 
med sagbrukene er imidlertid korte på 
grunn av usikkerheten i markedet.
 Slik markedet ser ut nå, er kundene 
mer interessert i sagtømmer av furu 
enn gran. Det vil være fornuftig å dreie 
mer fokus mot furu enn å hogge på 
granbestander som fortsatt kan stå 
noen år. Dette gjelder primært i 
Telemark og østlige områder i Agder. 
Tinnoset har også økt sin bestilling av 
laftetømmer vesentlig fra sist vinter og 
dette gjør også at vi ønsker mer avvirk-
ning av furu i Telemark.
 Bestillingene av bjørk til vedproduk-
sjon er fremdeles høy for kommende 
vinter. Vi oppfordrer derfor skogeierne 
til å se på muligheten for å gå inn i mer 
bjørkerike bestander når hogst planleg-
ges i perioden oktober til februar/mars.

– Ta riktig plante, er skogsjef i AT Skog, Knut Neslands klare  
oppfordring. En plante er nemlig ikke en plante. 

AT Skog hadde eksternrevisjon med Intertek to uker i mai. Felt-
befaringer ble utført i Kristiansand, Vennesla, Birkenes, Arendal, 
Tvedestrand og Vegårshei. 

– Er ikkje ei plante  
ei plante då?

Godt resultat fra revisjonen 

Tømmermarkedet:

Større 
usikkerhet

Solfrid Marthiniussen fra Intertek utfører 
revisjon hos Torbjørn Høye i hogstmaskin. Til 
høyre skogbruksleder Torje Hommekland og 
produksjonsleder Fredrik Bøhler.

– Etter 3 år med svært god et-
terspørsel etter sagtømmer og 
massevirke, er det ved inngan-
gen til høsten litt større usik-
kerhet i markedet. 70 - 80 % av 
trærne vi hogger i Norge skal 
ut i et internasjonalt marked 
som uforedlet tømmer, trelast 
eller cellulose.



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 transportSkognæringen har for første gang samlet 

seg i en felles kampanje med slagordet 
Tenk Tre.
 Sjekk ut nettsiden www.tenktre.no 
for gode historier om bruk av tre og 
hvorfor skogbruket er viktig for klima og 
verdiskaping i framtiden. Fra denne nett-
siden kan du dele de gode trehistoriene 
med andre via sosiale medier.

AT Skog tok i bruk innlogging med Bank-
ID tidligere i år og lanserte en ny skogei-
erportal, der medlemmene finner all 
informasjon om sitt medlemskap. Alle 
fakturaer, tømmeroppgjør og årsoppga-
ver er tilgjengelige på Min side. 
Hverdagen blir også enklere for deg som 

skogeier hvis du gir regnskapsfører til-
gang til Min side, slik at dokumentasjo-
nen kan hentes ut direkte og kjapt etter 
behov. I mai og juni var det nesten 6400 
innlogginger på Min Side via Bank-ID. Ta 
i bruk Min side – se nettsiden for hvor-
dan du får tilgang eller kontakt oss.

Det kan skje når som helst og hvor som 
helst. Derfor sto førstehjelpskurs på pro-
grammet da AT Skogs ansatte møttes til 
faglig påfyll.
Magnar Hauge og Mari Thomassen fra 
Kristiansand Røde Kors gjennomførte et 
tre timers kurs, som endte med praktisk 
øvelse i hjerte- og lungeredning.
 – Dette er kjempebra. Fra 75 til 99 

prosent sjanse for overlevelse, konklu-
derte Mari da hun via en app kunne se 
om pust og brystkompresjon på øvelses-
dukkene ble riktig utført.
Hun oppfordrer alle til å laste ned app’en 
«Hjelp 113». Da vil posisjonen din alltid 
komme opp når du kontakter 113. Sjekk 
ut nettsiden rodekorsforstehjelp.no for 
mer livreddende info.

På landets største landbruks-
messe i Seljord fra 13. til 15. 
september, skal publikum få 
smaksprøver av is fra flis. 
Forskning ved NMBU/Foods of Norway 
viser at importert soya kan erstattes av 
dyrefôr fra norsk gran. PhD. stipendiat 
Martine Andrea Olsen forsker på melke-
kvaliteten. Nordigard Bjørge i Seljord har 
produsert iskrem med vaniljesmak fra 
norsk gran i anledning dette bærekrafti-
ge budskapet. Se ellers programmet for 
Skogtunet på dyrskun.no.

Tenk Tre

Min side – en enklere hverdag

Førstehjelpskurs med Mari og Magnar
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Hvordan blir  
flis til is?

Hanne Årlid og datteren Gunhild (4 år) i 
Seljord har isproduksjon av melk fra tele-
marksku og gardsturisme.


