
tok, sier Trygve. 
 – AT Skog job-
ber med å få mil-
jørettet tilskudd 
til treslagsskifte, 
sier Terje 
Birkeland, som er 

prosjektleder for flisprosjektet. 
 – Det er tre gode klimagrunner til å 
drive treslagsskifte. Trærne slipper ikke 
ut CO2 ved at de blir liggende å råtne og 
trærne erstatter bruk av kull, olje og 
gass. I tillegg bidrar plantingen til ny 
granskog, som tar opp mer CO2.

 Langsiktig plan
– Skogplantinga fra 1950-tallet og 
utover, er årsaken til at skogbruket i 
Vest-Agder har økt voldsomt de siste 
10 årene. Potensiale er fortsatt meget 
stort til treslagsskifte på arealer med 
gode vekstforhold, særlig i kommunene 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Kvinesdal og Lyngdal. Gran er etter-
spurt og produserer høyere verdier per 
areal enn naturlig lauv. Slik skog er 
også langt billigere å drive, avslutter 
Terje Birkeland. Se hele saken på 
atskog.no

– Bestefaren min plantet en del gran 
tidlig på 1950-tallet, som jeg nå kan 
hogge. Jeg trives i skogen og har alltid 
vært aktiv med skogsarbeid. Mens søs-
trene mine fikk bunad til konfirma-
sjon, fikk jeg motorsag, forklarer 
Trygve.
 Som skogeiere flest jobber han full-
tid langt fra skogbruk. Trygve er øko-
nomisjef i en lokal industribedrift, men 
jobber i skogen så ofte han kan. Det 
som vokser vilt på eiendommen, er 
blant annet løvtrær og kratt. Minst 250 
mål ryddes nå av AT Skog. Rundt 80 % 
av hogsten fra eiendommen, blir til 
oppvarmingsflis. 

Nytt

– Som skogeier er jeg opptatt av å utnytte ressursene på best 
mulig måte, sier skogeier Trygve Haugeland i Lyngdal. Sammen 
med AT Skog legger han nå til rette for en verdifull framtidssk-
og gjennom treslagsskifte.

Bytter ut kratt med  
50 000 grantrær
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Jobber med tilskudd
– Prosjektet med treslagsskifte fra glissen 
løvskog til vekstvillig gran, gir en verdistig-
ning på eiendommen. Samtidig er treslags-
skifte et godt bidrag til opptak av CO2. Hos 
Trygve har AT Skog to prøveprosjekt med 
hogst av lauv og planting av gran.
 – Mer aktivitet og produksjon i sko-
gen er viktig i et klimaperspektiv. Jeg 
har grunnleggende tro på at skogen jeg 
planter blir mer verdt. Jeg er optimist. 
Det er en uvant tanke i tiden å investe-
re i noe som ikke kan høstes før om et 
par generasjoner, men selv nyter jeg 
godt av det besteforeldrene mine plan-
tet. Jeg vil derfor levere eiendommen i 
minst like god stand som da jeg over-
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I tillegg 
bidrar 
plantingen 

til ny granskog, som 
tar opp mer CO2

Skogeier Trygve Haugeland.

FAKTA
Flisprosjektet
INITIATIV: AT Skog og skogeierlagene i 
Lister har tatt initiativet. 
PERIODE: Prosjektet varer fra april 2019 
til april 2020. 
STØTTE: Fylkesmannen i Agder og Vest-
Agder fylkeskommune bidrar med øko-
nomisk støtte.
MÅL: 
 Forberede AT Skog, skogeierne og 

 entreprenørene til økte flisleveranser
 Høste kunnskap om aktører, drifts

 teknikk og logistikk 
 Økt sysselsetting lokalt og regionalt i 

 skogbruket
 Etablere klimaskog og økning i verdi 

 per areal
BAKGRUNN: Økende etterspørsel
etter flis. 

God jul!
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– Min sønn Tønnes og jeg sa ja til avtalen 
fordi den virker fornuftig og Arne hadde 
gode argumenter. Det er mye hogstmo-
den skog og eiendommen manglet vei. 
Jeg er veldig fornøyd nå, konkluderer 

Einar på befaring i egen skog. Det er pro-
dukt- og tjenestesjef Arne Eiken som er 
BEDRESKOG-forvalteren til Lange. Det 
første som måtte ordnes, var en skogs-
bilvei for å få tilgang til tømmeret.

Nylig kjørte Einar til enden av den 2,2 
kilometer lange og ferdige skogsbilveien 
for første gang. Han er imponert over 
forandringen. Veien er for øvrig den 
lengste skogsbilveien som er bygd i 
Lindesnes kommune.
 – Det er stor aktivitet på BEDRESKOG 
kundene nå. Mange planlegger ungskog-
pleie neste år og ønsker å diskutere 
ekstra innbetaling av skogfondmidler. 
Den digitale løsningen for skogfond hos 
Landbruksdirektoratet er veldig bra. 
Flere skogeiere delegerer tilgangen til 
skogfondet til meg. Det er veldig positivt 
trøkk nå, sier Arne. Han er i dialog om 
flere nye veiprosjekter på vegne av opti-
mistiske BEDRESKOG kunder.  

Hogger og planter
Den omfattende skogplantingen som 
skjedde i sør og vest av Norge på 
1950-tallet betyr, for familien til Einars 
vedkommende, at 54 000 kubikk skal 
forvaltes. Det skal hogges gradvis og 
plantes nytt. Ny vei var helt avgjørende 
for tilgang til skogressursene. Einar 
Lange er daglig leder i 
Rederiaktieselskapet Skrim og bor på 
gård i Østfold.
 – Jeg har alltid vært interessert i skog-
bruk. Skogbruk er min øyesten, sier 
Lange, som gir god attest for arbeidet 
med veibygging og hogstplaner. Med 
BEDRESKOG avtalen har han knyttet til 
seg forvaltning av AT Skog i årene fram-
over.
 Les mer om BEDRESKOG på atskog.no

Einar Lange bor 380 kilometer unna skogeiendommen i Lindesnes. 
Løsningen er en BEDRESKOG avtale.  

Einar velger service- 
 avtalen BEDRESKOG

– Behovet er stort for denne pengestøt-
ten. Vi bruker stort sett penger av egen 
lomme, sier leder av Sunnfjord lag i Sogn 
og Fjordane, Helene Sæterdal. Norske 
Redningshunder er en frivillig organisa-
sjon, som på nasjonalt plan har rundt 80 
godkjente hunder for vintersøk og 100 til 
sommersøk.
 Howard Summers jobber med trans-
port og logistikk i AT Skog med kontor-
sted i Førde. Han er en av de aktive hund-
eierne med redningshund i Sogn og 
Fjordane.
 – Det er moro og givende å kombinere 
mine fritidsinteresser for ski, hund og 
fjell med en samfunnsnyttig rolle. Jeg får 
mye tilbake for den tiden jeg bruker i 

organisasjonen, som kunnskap om hund, 
fjell og redning. Mye av dette er nyttig 
kunnskap for meg privat, men kan også 
være nyttig for AT Skog. Dessuten har jeg 
blitt kjent med en hyggelig gjeng, som 
drar på fysisk og psykisk krevende opp-
drag helt frivillig. Dette har NRH til felles 
med de andre frivillige redningsorganisa-
sjonene i Norge - og dette har jeg stor 
respekt for, sier Howard, som utfører 
oppdrag med Ella, en korthårete Vorster 
med stor arbeidsvilje. 

– NRH bruker 12 000 timer i søk etter sav-
nede per år. Bak hvert godkjente hund 
ligger cirka 500 timer med trening. Uten 
sponsing og gaver må medlemmene 

finansierer utstyr og kurs selv.  De fleste 
oppdrag er søk etter demente, motløse, 
turgåere og jegere. I skredulykker blir 
også redningshund og hundeeier raskt 
kalt ut av hovedredningssentralene og 
politiet.
 – Utfordringen i rekrutteringen er at 
det tar 3 til 4 år å få trent opp en godkjent 
redningshund. I Sogn og Fjordane har vi 
klart å få flere frivillige med det siste året. 
Nå har vi 5 til sommeroppdrag og 8 til 
vinteroppdrag, sier Helene Sæterdal. 

Rundt 80 godkjente redningshunder er klar til å rykke ut i vinter 
for raskt å finne savnede mennesker. AT Skogs ansatte gir om-
vendt julegave. I år får Norske redningshunder 10 000 kroner. Meld tømmer hente-

klart senest 1. april
Skogeiere som hogger selv, må 
melde tømmer henteklart så 
tidlig som mulig.

 Meld henteklart fortløpende 
 når fulle lass er klare på 
 leggeplassen. 

 Tømmer skal meldes hente-
 klart senest 1. april. 

 Tømmer som hogges i ukene 
 41 – 16, skal være henteklart 
 senest 4 uker etter hogst. 

Omvendt julegave til 
Norske Redningshunder

AT Skogs styre 
fram til våren 
2020

Bak fra v. Bengt Drageset (fast møtende vara), Hilde Haukom fra de ansatte, Even 
Hedland, adm.dir. Anders R. Øynes og Hølje Kr. Jore. Foran fra v. Gunn Haga Brekka, 
styreleder Olav A. Veum, nestleder Halvor Brosvik, Åse Egeland og Birgit Eiken. 

Howard Summers med Ella.

På AT Skogs ekstraordinære årsmøte i 
november, ble valgkomiteens innstilling 
om nytt styre enstemmig vedtatt. Etter 
nye vedtekter i AT Skog etter fusjonen, 
skal styret bestå av 7 medlemmer som 
velges av årsmøtet og 3 representanter 
fra de ansatte.

Det valgte styret på ekstraordinært års-
møte fungerer fram til nytt valg på ordi-
nært årsmøte i AT Skog 7. mai 2020. AT 
Skog har 69 valgkretser. En utsending 
møter fra hver valgkrets. Oppmøtet var 
godt fra hele AT Skogs nye geografi. Se 
artikkel fra årsmøtet på atskog.no



Nytt siden sist …

AT Skogs områder i vest skal inn i gruppe-
sertifikatet for Norsk PEFC Skogstandard. 
Det ble derfor gjennomført oppfølgings-
revisjon 29. og 30. oktober med skog-
bruksleder i Midt- og Nordhordaland, 
Even Øyri og skogkulturansvarlig Vidar 
Jørdre. Revisor Solfrid Marthinussen fra 
Intertek reviderte drifter i Kvam, 
Samnanger, Fusa og Bergen og var for-
nøyd med resultatet. Skogbruket i AT 

Ring vårt servicekontor på 35 58 82 00
Åpningstid: Mandag til fredag fra 9.00 
til 15.00
Tast 1 for Privat tømmerinnmelding (tje-
nesten er bemannet man., ons. og tors)
 Er eiendommen i Rogaland, Hordaland 

 eller Sogn og Fjordane – tast 1

Skog kontrolleres av ekstern revisor. Alt 
tømmer som selges gjennom AT Skog, 
skal være miljøsertifisert. Alle skogeiere 
som leverer tømmer gjennom AT Skog er 
en del av gruppesertifiseringsavtalen. 
Skogeier/leverandør av tømmer til AT 
Skog, forplikter seg gjennom tømmerkon-
trakten å følge Norsk PEFC Skogstandard 
og gjeldende lover og forskrifter ved all 
skogbehandling på sin eiendom.

 Er eiendommen i Agder eller 
 Telemark – tast 2
 Tast 2 for økonomi
 Tast 3 for medlemskap
 Tast 4 for transport
 Er eiendommen i Rogaland, Hordaland 

 eller Sogn og Fjordane – tast 1
 Er eiendommen i Agder eller 

 Telemark – tast 2
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Revisjon i vest

Ønsker du  
PEFC-kurs?

Bestill planter

Det er Skogkurs som er leverandør av 
kursopplegg i skogbruket. For å hogge og 
levere tømmer gjennom AT Skog, kreves 
det kompetanse i Norsk PEFC 
Skogstandard. Dette kan tas som et nett-
kurs via Skogkurs eller i regi av det lokale 
skogeierlaget. Kurset kan dekkes av skog-
fond. Se mer på skogkurs.no

Bestillingsfristen for planter til våren, er 
20. februar 2020. Du bestiller planter på 
Min side.
Alle granplantene er robuste 1-årige eller 
2-årige planter fra Norgesplanter. 
Plantene er kortdagsbehandlet for bedre 
frostherdighet. Antall planter blir justert til 
nærmeste hele kasse. I en kasse med M95 
er det 500 planter. I en kasse med M60 er 
det 300 planter. Bestillinger vi mottar på 
Min side, blir registrert fortløpende. Du vil 
motta en ordrebekreftelse på epost før 
plantesesongen er i gang. For spørsmål 
om andre planter/plantetyper, kan du 
kontakte skogbruksleder eller skogkultur-
avdelingen i AT Skog.

Husk sikkerhetssonen
For alle som sykler, løper og 
går tur nær en hogst, er det 
noen viktige huskeregler:

 Skogsmaskinene har 90 
 meters sikkerhetssone
 Få øyekontakt med skogs-

 maskinfører og tømmerbil- 
 sjåfør før du passerer
 Trekk godt ut fra veibanen 

 ved møtende tømmer-
 transport

Nye innvalg

Markedsinfo på nett 
På atskog.no under «Tømmer-
markedet» oppdateres jevnlig status 
for tømmermarkedet i Norge og i 
eksportmarkedet.


