
Det er dag 2 av det første planteoppdra-
get. Et felt på 115 mål skal plantes med 
20 000 granplanter.
 – Jeg synes denne jobben er lett. Jeg er 
vant til å rydde skog med ryddesag og det 
er tungt arbeid, spesielt hvis oppdraget 
med å rydde skjer senere enn anbefalt. 
Det er bråkete og mye kvist. Jeg koser meg 
med planting. Da får jeg beveget meg og 

hører fuglekvitter, 
sier Diana.
Ektemannen 
Øystein er ikke 
enig. Han møter 
med godt humør 
og mye på hjertet 
til dagens skog-
planting, men det 
er ikke favorittar-

beidet. Han er en erfaren skogsarbeider, 
som foretrekker ungskogpleie og tynning.
 – Vi er vant til å jobbe sammen, så det 
går greit å være et par og komme til enig-
het i jobben, forsikrer de to. Planen er å 
plante 1000 grantrær hver daglig. 
 – Før planten skal i jorda, lager jeg et 
hull, forklarer Øystein, som treffer mye 
stein med hullpipen. På feltet er det også 
grodd en del igjen med grass.

Fra kjølelager
– Det aller beste tipset til skogeiere som 
hogger, er å få plantet ny skog så fort 
som mulig. Det gror fort til på en hogstfla-
te og plantejobben går tregere. 
Mulig Øystein også vil legge til at det er 
lurt å bruke solkrem. På første plantedag 
ble fristelsen for stor til å kaste t-skjorta. 
 – Jeg er blitt solbrent, sier Øystein. 
Begge nyter at jobben skjer i sol og 
varme, men ettersom temperaturen sti-
ger er overskyet vær det mest behagelige 
for en skogplanter.
De små 2-årige granplantene er absolutt 
klare for et liv under åpen himmel, men 
litt ekstra beskyttelse og omsorg må de få 
etter reisen ut fra landets planteskoler.
 – Vi hentet plantene på kjølelager. Da 
sørger AT Skogs folk for at de er godt fuk-
tige. Vel framme etter transport, legger vi 
plantene i skyggen. Du ser at planten har 
godt med fukt, forklarer Diana og presser 
hansken rundt pluggen med jord og røt-
ter. Vannet sildrer ut.

Som resten av skognæringen var AT Skog 
spent på hvordan arbeidskraftbehovet til 
skogplantingen skulle dekkes etter at kor-
onapandemien kom. Løsningen for to 
millioner planter som AT Skog har bestilt 
til skogeierne i vår, er at en rekke lokale 
skogservicefirma har stilt opp for å utføre 
planting av 1,4 millioner. Rundt 660 000 
planter skal skogeierne plante selv.

Nytt

– Hvordan har arbeidsdagen din vært? Nei, det trenger ikke 
vi å spørre hverandre om. Vi jobber sammen hele tiden, sier 
Diana og Øystein Jensen. Ekteparet skal plante minst 30 000 
trær for AT Skog.

Lokale krefter løser 
årets planteutfordring
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Øystein og Diana Jensen har i mange år 
kjørt hver sin skogsmaskin i Innlandet. 
Med eget firma har hun kjørt lassbærer 
og han hogstmaskin. – Jeg er fra 
Kvinesdal. Vi ønsket å flytte sørover og 
har nylig kjøpt et småbruk i Hornnes. 
Derfor har vi begge ønsket oss skogsar-
beid i Agder. Nå har vi tatt på oss å plante 
ut 30 000 planter i vår, forklarer de to.
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Det aller 
beste 
tipset til 

skogeiere som  
hogger, er å få 
plantet ny skog  
så fort som mulig.

Diana og Øystein Jensen planter i Agder.
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Skal du plante selv?  
Følg disse plantetipsene 

Med godt fuktig plugg, setter hun planten 
i hullet og tråkker godt rundt med skoen.
 – Planten skal sitte fast og stå rett opp. 
For at vi ikke skal surre rundt og alt bli 
tull, henger vi merkebånd på kvister for å 
se hvor vi har begynt og hvor vi avslutter, 
sier Øystein.

Tar helgefri
De to har ulik metode for å holde oversikt 
over hvor de har plantet. Med grasskledd 
mark, kvisthauger, stubber og kupert ter-
reng, er det ikke lett å se hvor nye planter 
er satt ned. 

 – Det er mange måter å holde oversikt 
på, men vi benytter merkebånd og deler 
oss slik at vi ikke planter i samme felt. Det 
skal være mellom 180 og 220 planter på 
målet, alt ettersom hvor man utfører 
planting. Det er cirka to gode skritt mel-
lom hver plante. Når Diana og Øystein 
ikke planter skog, har de gårdene i 
Hornnes og Nord-Odal som skal holdes 
vedlike. Med to voksne barn kan mor og 
far bestemme selv hvor lange arbeidsda-
gene skal være.
 – Vi skal plante hver dag, men i helge-
ne tar vi fri.

Anca Andrei.

Anca Andrei.

Kurs for nye  
skogplantere 

Tilskudd til 
skogplanting

Skogkurs har på kort tid utarbeidet et 
kurs sammen med skogeieraktørene 
for å sikre kompetansen til nye skog-
plantere. I et to timers digitalt kurs blir 
de viktigste elementene med planting 
gitt. Som avslutning må skogplanteren 
besvare kontrollspørsmål.
 De nye skogplanterne AT Skog en-
gasjerer i vår, må gjennomføre kurset.  
AT Skog har en skogkulturansvarlig i 
hvert fylke som koordinerer arbeidet. 
Skogbrukslederne som dekker hvert 
sitt geografiske område, hjelper med 
opplæring, oppfølging og kontroll i felt. 
De enkelte plantørene tildeles oppdrag 
med tilhørende instruks for arbeidet. 
Cirka 40 % av plantene blir satt ut av 
planlagt arbeidskraft, mens resterende 
60 % har AT Skog funnet ny arbeids-
kraft til. Kurset anbefales også til skog-
eiere og deres familier som skal plante 
selv. Se mer på skogkurs.no

 Sjekk at du henter riktig plantetype i 
 kjølelageret. Plantetype som er bestilt 
 til et område, er tilpasset høydelag og 
 vekstforhold.   

 Plantene skal transporteres i lukket bil 
 eller lukket tilhenger, også over korte 
 avstander. Må du bruke henger, må 
 plantene dekkes til.

 Planting må skje snarest mulig etter 
 henting/levering.

 Husk korrekt mellomlagring før 
 utsetting. Husk å legge plantene på et 
 lunt sted i skyggen.

 Pass på at plantepluggen/jordklumpen 
 er våt hele tiden. Den skal være så våt 
 at det renner vann om du klemmer 
 på den.

 Plant alltid en plante inntil stubber og 
 sett den en fot unna. Plant også nær 
 steiner og avkapp, som ligger igjen 
 etter hogsten. Ytterkanter av kvist-
 haugen gir også god beskyttelse til en 
 ny plante.

 Plassering av planten er viktigere enn 
 avstanden. Normal avstand er 2 til 2,5 
 meter, men du må se an terrenget.

 Hele plantepluggen må dekkes med 

 jord. Sørg for dypt nok hull. Røttene 
 går nedover i jordklumpen for så å snu 
 og vokse oppover igjen. Derfor må 
 jorda dekke minst 3 til 5 cm over 
 pluggen når den er plantet.

 Ikke pakk jorda hardt sammen rundt 
 planten, men bare dekke over. Da får 
 røttene lettere kontakt med jorda rundt.

 For å teste om planten sitter riktig og 
 godt, tar du bøyetesten. Press toppen 
 til bakken og når den spretter opp
  igjen, skal den fortsatt stå loddrett.

 Bruk langermet genser/jakke og 
 hansker nå du planter siden plantene 
 er behandlet mot snutebiller.

Med hullpipe lages grop til planten. Bruk hansker. Hold plantepluggen våt.

Legg plantene lunt og i skygge.

Det er om lag 30 millioner skogplanter 
som er klare for utplanting våren 2020. 
Utbruddet av Covid-19 har medført en 
rekke restriksjoner som har gjort det 
krevende for skogbruket å få tilgang til 
nødvendig arbeidskraft til blant annet 
planting. Restriksjonene innebærer økte 
kostnader for aktørene i skogbruket. 
Landbruks- og matdepartementet har 
derfor omdisponert midler til en ord-
ning med ekstra plantetilskudd på 1,30 
kroner per skogplante for skogplanter 
som plantes i vår, melder LMD på sine 
nettsider.  – Dette er ikke et tilskudd 
som utbetales til skogeierne vi planter 
for, men er et tilskudd til AT Skog for å 
dekke en del av merkostnadene ved å 
organisere plantingen i et unormalt år. 
Skogeierne som skal plante selv, kan 
søke om ekstra tilskudd, opplyser skog-
sjef i AT Skog, Knut Nesland.
 All skogplanting våren 2020 får et 
ekstraordinært plantetilskudd enten 
gjennom den nye tilskuddsordningen, 
eller gjennom tilskuddsordningen som 
følger av forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
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– Det er bare å bite det i seg, sier Jon, 
som bor og jobber i Tinn i Telemark.
Jon hogger trærne. Jan Pedersen, som er 
firmaets eneste ansatt, kjører tømmeret 
ut av skogen og lagrer stokkene i ryddige 
hauger etter treslag og videre bruk.
 – I dag blir det lunsj i hver vår maskin, 
konkluderer Jan, mens snøfillene blåser 
sidelengs. Været er skiftende. Hver halv-
time overtar snøfokk for vakker vårsol.

Usikre tider
Jan og Jon er et godt team. Ofte er de på 
oppdrag langt oppe i ei bratt li. 
Utfordringene er store, men de erfarne 
skogmaskinførerne driver kontrollert og 
ryddig.
 Jon, som tross alt skal betale regnin-
gene for to skogsmaskiner i mangemilli-
onersklassen, forsikrer at han ikke mis-
ter søvnen av usikre tider.
 – Under finanskrisen måtte vi stoppe 
maskinene en periode. Den tørre som-
meren for to år siden, førte til hogst-
stopp i en måned. Da tok vi ferie, så det 
ordnet seg.
 – Om pandemien nå gjør at sagbruke-
ne stenger, så er vi først i verdikjeden til 
å bli rammet. Hvis industrien stopper, 

blir det verre, konkluderer Jon med ter-
moskoppen i neven foran hogstmaski-

nen.
 Det er den 
femte hogstmas-
kinen han har 
kjøpt i årene som 
selvstendig 
næringsdrivende. 
For bare et par 
dager siden kom 

den splitter nye lassbæreren fra John 
Deere, som Jan kjører.

Hogstteam siden 2003
– Regningene kommer uansett, så i ver-
ste fall må jeg tigge om hjelp eller lette 
på avdragene.
 Men han vil ikke bekymre seg før han 
må. – Jeg er rolig slik, forsikrer han. Jan 
er heller ikke den engstelige typen. Midt 
i dalføret i Tessungdalen går hogsten sin 
gang. De to har jobbet sammen siden 
2003. Skogeierne hogger godt og jevnt i 
Tinn. Faktisk så jevnt at Jan og Jon har 
nok arbeid hvert år. I år har firmaet 20 
års jubileum. I snitt hogger og sorterer 
de rundt 24 000 kubikk tømmer årlig, 
som tilsvarer om lag 72 000 tømmer-
stokker.

Finanskrise, skogbrannsommer og nå virus. Jon Ålykkja har reddet 
sitt eget skogsmaskinfirma gjennom flere kriser.

Jon (62) bekymrer seg 
ikke før han må

 – Den beste årstiden er våren, er 
begge enige om. 

God mat i hogstfeltet
 – I dag tidlig gikk en elg forbi maski-
nen. Dyrene liker ikke bråket, men de 
blir ikke skremt. De kommer tilbake 
dagen etter. Elgen finner mye god mat i 
hogstfeltet, sier Jon.
 – Det beste er vårstemning med bra 
snøføre. Da går kjøringen lettere, sier 
Jan.

Det går an å ønske seg slike forhold i 
Tinn, der fuglene synger i en ny vår 
mens snøen fortsatt kan ligge dyp i ter-
renget.

Framtidstro
Jan og Jon har tro på økende etterspør-
sel etter tømmer.
 – Vi jobber med en fornybar ressurs. 
Vi håper forbrukerne setter mer pris på 
tre enn plast i framtiden.

Serviceavtale: 
 BEDRESKOG
– aktivitet og 
lønnsomhet
Vår serviceavtale BEDRESKOG står nå for 
en betydelig del av AT Skogs aktivitet. Ved 
utgangen av 2019 hadde vi tett på 160 
avtaler, som utgjør et samlet areal på cirka 
650 000 dekar. Flere av våre BEDRESKOG 
eiendommer nyter godt av gode ramme-
betingelser for investeringer i infrastruk-
turløsninger. AT Skog bistår med alt fra 
kartlegging av ressursgrunnlag, veiplanleg-
ging og prosjektgjennomføring. I 2019 ble 
veier, gjennom BEDRESKOG, for 4,5 millio-
ner kroner ferdigstilt. Den første 
BEDRESKOG avtalen i Rogaland var på 
plass og markerer en start i denne regio-
nen. Gjennom BEDRESKOG skal vi tilby for-
valtning av skogressursene i hele vår lang-
strakte geografi.

Vi håper 
forbrukerne 
setter mer

pris på tre enn plast
i framtiden.



Nytt siden sist…

Ring vårt servicekontor på 
35 58 82 00
Åpningstid: Mandag til 
fredag fra 9.00 til 15.00
Tast 1 for Privat tømme-

rinnmelding (tjenesten er bemannet man., 
ons. og tors)
 Er eiendommen i Rogaland eller 

 Vestland – tast 1
 Er eiendommen i Agder eller 

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

 Vestland – tast 1
 Er eiendommen i Agder eller 

 Telemark – tast 2

bålforbudet på fem språk. I tillegg til 
norsk, er forbudet oversatt til engelsk, 
tysk, polsk og russisk. Send bestilling til 
trykksak@dsb.no

Bestill skogbrannplakat og bidra til at det 
generelle bålforbudet i skog og utmark 
blir kjent for turfolk.
  Skogbrannplakaten kommuniserer 

sesser i gang. Fram til i år har valg av 
utsending til AT Skogs årsmøte skjedd 
ved fysisk oppmøte og da gjerne i kom-
binasjon med det lokale skogeierlagets 
årsmøte. Etter 6 dagers digitalt valg, 
hadde 853 av 3142 medlemmer benyt-
tet stemmemuligheten. Det er et veldig 
godt resultat sammenliknet med fysisk 
oppmøte. Svarprosenten endte på 28. 
Fysisk oppmøte gjør at mange medlem-
mer ikke får deltatt i valget. Den digitale 
løsningen kan benyttes av alle medlem-
mer, uavhengig av hvor de befinner seg. 
Av AT Skogs 9500 medlemmer, er 
mange bosatt et annet sted enn der de 
eier skog. Utsendinger fra AT Skogs 69 
valgkretser deltok deretter på årsmøtet 
11. mai. Dette ble også gjennomført 
digitalt via Teams.

Skogbrannplakat på fem språk

Årsberetningen 
er publisert

Tømmermarkedet

Vellykket digitalt 
valg

Revisjon av PEFC
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Beretningen omfatter status for AT 
Skogs industriengasjement, oppsum-
mering av aktivitet, produkter og tje-
nester, regnskap og framtidsutsikter. 
AT Skogs mål er en lettlest årsberet-
ning med bilder og nyttig info. 
Årsberetningen fra AT Skog for 2019 er 
publisert på atskog.no og i Min side. På 
nettsiden finnes den i utskriftversjon 
og leservennlig versjon.

Tømmermarkedet innenlands og uten-
lands får du oppdatert på atskog.no. 
Under «Tømmermarkedet» kan du lese 
marked- og produksjonssjef Hans Erik 
Røras status fra det nasjonale markedet. 
Daglig leder i eksportselskapet Viken AT 
Market, Håkon H. Myhra, holder deg 
oppdatert på eksportmarkedet.

Tirsdag 14. april var en milepæl for 
medlemmene i AT Skog. Da åpnet vi for 
det første digitale valget for en stor 
andel av AT Skogs medlemmer. 
Medlemmer i 32 valgkretser ble invitert 
til å benytte sin stemmemulighet via 
spørreundersøkelsen Questback. 
Koronapandemien førte til at halvpar-
ten av AT Skogs valgkretsmøter måtte 
avlyses. Styret i AT Skog innførte digitalt 
valg for å holde viktige beslutningspro-

Hogsten som utføres i Norge følger kra-
vene i Norsk PEFC Skogstandard. Hvert 
5. år går PEFC gjennom det nasjonale 
sertifiseringssystemet. I 2020 skal denne 
gjennom en revisjon for forbedringer 
med bakgrunn i nye krav, ny kunnskap 
og erfaringer. I april inviterte PEFC 
Norge til seminar med foredragsholdere 
og invitasjon til innspill og spørsmål fra 
interesseorganisasjoner, politikere og 
myndigheter. 125 deltakere var med på 
det digitale seminaret. Partnerskap, hel-
hetlig tenkning og kunnskapsbasert for-
valtning står igjen som sentrale stikkord 
fra seminaret. Les oppsummeringen på 
pefc.no.

Kontakt oss


