
Stratos og Mats 
snakker engelsk 
sammen. De leg-
ger en plan for 
hvordan de skal 
fordele hogstfeltet 
mellom seg. 

Mangler engelsk ord
Jevnlig sjekker de om det er riktig antall 
planter innenfor en radius på 3,99 meter. 
Der skal det stå fra 8 til 12 planter. 
Dagens oppdrag er i et bratt og kupert 
felt med mye stein. 
 – Vi kaller bare hullpipen for «the thing», 
sier de to. De har ikke funnet et godt navn 
på planteutstyret på engelsk. De kjente 
hverandre ikke fra før, men ble satt 
sammen i et planteteam av Frem Skog.
 – Han har bil. Det har ikke jeg, så det 
var nok derfor vi ble satt i et team, sier 
Mats. Stemningen er god, plantebeltet er 
fullt av 300 nye planter og i løpet av de 
neste ukene blir et vennskap for livet eta-
blert der ute i hogstfeltene.  

Minst 600 granplanter skal i jorda hver 
dag. Begge kjenner at kroppen er sliten 
etter dagens økt, men neste dag møter 
de uthvilt og litt sterkere enn dagen før.
 – Det er godt å være ute og dette er 
gratis trening. Vi har tatt på oss sesong-
jobb fordi det passet i kalenderen. Vi 
begynte å plante i midten av april og skal 
plante ut juni, forklarer Mats, som er fer-
dig med master i natur, helse og miljø. 
Før han skal ta den pedagogiske utdan-
ningen for å bli lærer, passet det fint med 
plantejobb.
 – Det er hardt arbeid, innrømmer han. 
 – Du kjenner det der du er svakest. For 
meg er det anklene og føttene, men etter 

Nytt

Stratos Lordanakis (34) og Mats Sletteng (33) er nyrekrut-
terte skogplantere, som er godt i gang med årets sesong.

Planter minst 600  
daglig med «the thing»
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hvile om kvelden er jeg god som ny 
dagen etter.

Får overskudd
 – Jeg kjenner godt at jeg har brukt 
kroppen når kvelden kommer, men jeg er 
overrasket over hvor mye overskudd jeg 
har når helgen kommer. I juli kommer vi 
til å være kjempespreke, sier Stratos, som 
hadde ledig tid til å plante mens han job-
ber med å etablere seg som fotballfor-
midler. Han skal rekruttere spillere fra 
Hellas til Norge og motsatt.
Begge jobber for Frem Skog, som er en av 
skogkulturentreprenørene som tar opp-
drag for AT Skog. 
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Han har 
bil. Det 
har ikke 

jeg, så det var nok 
derfor vi ble satt 
i et team.

Mats (til v) og Stratos skal plante tusenvis av granplanter for skogeierne.
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I 2021 har AT Skog et spesielt høyt fokus 
på disse 3 miljømålene:
   Vann, erosjon og avrenning i 
  forbindelse med skogsdrift
   Foryngelse og ungskogpleie som 
  sikrer framtidsskogen
   Vannbeskyttelse

– Vannbeskyttelse, med ivaretakelse av 
økologien i og ved vann, er viktig i plan-
legging og utførelse av hogster. 
Forebygging og god planlegging er sen-
tralt i vårt arbeid. I tillegg er tiltak som sik-
rer framtidsskogen viktig i form av plan-
ting og ungskogpleie.

Våre miljømål i 2021

Vær på billevakt

AT Skog oppdaterer jevnlig sine miljømål. Målene har høy pri-
oritet på eksternrevisjon og feltkontroller vi utfører selv. 

Ser du boremel, må dette meldes til 
AT Skog. Ta gjerne et bilde og meld inn 
omfanget. Din nærmeste skogbruksleder 
kan bidra med vurdering av skadeomfang 
og eventuell hogst.

Følg med på skogareal med mye toppbrekk, tørkeskader og 
svekkede trær med brune topper. 

Kommunene gjennomfører årlig overvåk-
ning av granbarkbillen for NIBIO. Blir våren 
og forsommeren kjølig og fuktig, er det 
ikke sikkert at barkbillepopulasjonen vil ta 
seg opp, men forvaltningen er føre var.

Den viktigste oppfølgingen framover, kan 
skogeierne gjøre selv:

   Foreta jevnlige befaringer i egen skog 
   for å se etter barkbilleangrep

   Se etter boremel på granstammen

   Samarbeid med skogbruksleder/
   tømmerkjøper om eventuell hogst 
   av gran

   Samarbeid med skogbruksleder/
   tømmerkjøper dersom det er aktuelt 
   for skogeier å hogge selv

   Det er viktig å få tømmeret ut av 
   skogen før den nye generasjonen 
   biller flyr ut i juni

   En god plan kreves for utkjøring av 
   tømmer fra skogen og henting med  
   tømmerbil

Granbarkbillen finnes over hele Norge der 
gran vokser naturlig. Den overfører sopper 
som misfarger veden og er det eneste 
insektet i Norge som kan drepe grantrær i 
stort omfang. Svermetiden er i mai/juni 
ved temperatur på 18 grader. Trær og 
tømmer som er angrepet av biller må ut 
av skogen før månedsskiftet juni/juli.

Gode driftsforhold i skogen i vinter 
inspirerte mange skogeiere til å hogge 
selv. AT Skogs servicekontor har hatt et 
voldsomt trykk. Siden nyttår har AT 
Skog behandlet 978 tømmerinnmeldin-
ger. Det er i gjennomsnitt over 10 dag-
lig. Det totale volumet som er hogd av 
skogeierne selv denne vinteren er 
130 000 kubikk.
 Instruksjonsvideoene på vår YouTube 
kanal om hvordan skogeier fyller ut 
tømmerinnmelding og hvordan tømme-
ret skal meldes henteklart, har gode 
seertall. Servicekontoret melder om en 
svært positiv sesong i kontakt med 
skogeiere som hogger selv. Stadig flere 
tar i bruk Min side. Oppfordringen fra 
servicekontoret er å holde fristen for å 
melde tømmer henteklart. 
 Det er viktig for logistikken, restrik-
sjoner på skogsveier i vårløsningen  
og ferskhet på tømmeret at skogeier 
melder fra til AT Skog om henteklart 
tømmer. 

Skryt og  
oppfordring

Foto: NIBIO
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Arne har jobbet med serviceavtalen 
BEDRESKOG siden oppstarten i 2017. Per i 
dag har 180 skogeiere tegnet avtale.
 – Å pleie skogen, se sammenhenger og 
planlegge langsiktig er avgjørende for 
lønnsomheten i skogbruket. Etter å ha job-
bet med BEDRESKOG i drøyt tre år, ser vi 
de gode effektene. På eiendommer med 
BEDRESKOG avtale, er det utført mer ung-
skogpleie som øker kvaliteten. Det er 
utført mer klimavennlig suppleringsplan-
ting og gjennomført framtidsrettet veibyg-
ging. Grøfterens og markberedning blir 
også i større grad utført hos skogeiere 
med BEDRESKOG avtaler, oppsummerer 
Arne.

Interessen øker
De aller fleste skogeiere er aktive i andre 
yrker utenfor skogbruket og har liten eller 
ingen kapasitet til å sette seg inn i mulig-
hetene i egen skog. 
 – Vi kan ikke lage gull av gråstein, men 
på de fleste eiendommer er det mer lønn-
somt å drive skogbruk enn å ikke gjøre 
noe, sier Arne. 
 – Stammespråket som benyttes i skog-
bruket, opplever mange som ekskluderen-
de. Det er ikke så enkelt å sette seg inn i et 
aktivt skogbruk selv uten kunnskap.
 – Og det er derfor BEDRESKOG er så 
bra. Kontakten skogeier får med oss gjen-
nom en avtale, fører til at interessen for 
skogsdriften øker. Forståelse skaper moti-
vasjon. Det blir gøy å eie og drive skog. Alt 
vi gjennomfører i BEDRESKOG er diskutert 

og godkjent av skogeier. Du bestemmer, 
mens vi gjennomfører det du selv ikke har 
tid til.

En god totalpakke
– Konklusjonen er at BEDRESKOG er en 
god totalpakke, som skaper mer aktivitet 
på skogeiendommen. Det er flest skogeie-
re i Agder og Telemark med avtale, men 
nå tilbyr vi også BEDRESKOG i vest, sier 
Arne.
 Hittil er det tatt ut 350 000 kubikk tøm-
mer fra BEDRESKOG eiendommene. 16 % 
av ordrene i skogkultur, som ungskogpleie 
og tynning, kommer fra eiendommer med 
profesjonell forvaltning.
 – Dette er interessante fakta, for vi ser 
at skogeiere som ikke er så aktive selv, lyt-
ter til råd og får skogbruket i gang igjen. Vi 
setter opp budsjetter med et lengre per-
spektiv på 8 til 10 år og sluser skogeierne i 
riktig retning med forankring i skatt og 
skogfond. Gevinsten er at den langsiktige 
verdien på eiendommen øker. En stor 
andel av veiprosjektene vi har realisert, 
spesielt i Agder, skjer på eiendommer med 
BEDRESKOG. Vi har et stort fokus på vei-
bygging og infrastruktur. Vi sikrer finansi-
eringen av vei gjennom hogst. 
Benytter tilskudd og skogfond
Arne presiserer at tilgangen til skogeiers 
skogfond kan delegeres til BEDRESKOG 
forvalteren. Skogfond er en unik fordel 
som alle skogeiere bør benytte seg av. 
 – Det er en god grunn til at skogfondet 
kalles skogeierens skatteparadis. Med 

– Skogbruk er tømmerpris, hogst og planting, men det er også så 
mye mer, sier Arne Eiken, teamleder for produkter og tjenester i 
AT Skog.

BEDRESKOG  
– nå også i vest

Arne Eiken, teamleder for produkter og tjenester i AT Skog.

mange ferdige godkjenninger fra skogeier, 
kan vi også enkelt søke om tilskudd til 
planting, veibygging og andre statlige ord-
ninger. Vi har en sjekkliste for alle motive-
rende tilskudd. Nøkkelen til BEDRESKOG 
suksessen er helheten.  Vi ser ikke bare en 
enkelt hogst, men hele skogen. Om du eier 
en skog uten aktivitet, er det et godt 
utgangspunkt. Da kan vi begynne i riktig 
ende og bygge nødvendig skogsvei som 
finansieres av hogst. Det er for seint å 
planlegge en viktig vei hvis skogen som 
skal finansiere veien er hogd, avslutter 
Arne Eiken.

Da AT Skog gjennomførte valg 
på utsending til AT Skogs års-
møte i april, benyttet 2081 
medlemmer muligheten til å 
stemme. Dette er rekord og en 
historisk begivenhet i AT Skogs 
medlemsdemokrati. 
I snitt deltok godt og vel 30 i hver valg-
krets. I fjor deltok 27 medlemmer i snitt på 
de digitale valgene. På de fysiske møtene 
vi gjennomførte i fjor deltok i snitt 14. En 
valgperiode som varer over flere dager 
med en løsning som gjør medlemsdemo-
kratiet tilgjengelig for våre medlemmer 
over tid, gir gode resultater. AT Skog har 
69 valgkretser. Til årsmøtet i AT Skog skal 
medlemmene stemme på en utsending fra 
sin valgkrets. Se nyhet om årsmøtet på vår 
hjemmeside. Ønsker du å se hvem som er 
valgt til utsending og vara fra din valgkrets, 
ser du dette i Min side.

Rekord  
i valg- 
deltakelse



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

Årets trebygg 2020

Nytt plantelager

Plantetips i AT Studio

Enkelt og kjapt 
med plantekurs  
på nett
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Tenk Tre omtalte et nyskapende og bære-
kraftig trebygg hver måned i 2020. Alle 
kandidatene av Månedens trebygg kan du 
lese mer om på tenktre.no. En av de 12 
kandidatene blir kåret til Årets trebygg 
2020 og Tenk Tre inviterer alle til å stem-
me på sin favoritt. Dette skjer i sosiale 
medier i mai. Fra AT Skogs geografi er et 
av landets største trefjøs i Evje med i 
kåringen. Det er også Finansparken i 
Stavanger, Duestien barnehage i Skien og 
Soria Moria sauna i Tokke. Følg Tenk Tre 
på Facebook og Instagram.

AT Skog har en rekke plantelager i sør og 
øst der skogeierne, som skal plante selv, 
henter plantekasser. På industriområdet 
bak bensinstasjonen i Høydalsmo i 
Telemark er AT Skogs nye plantelager for 
skogeierne i denne regionen. Konteineren 
er et spleiselag mellom AT Skog og skogei-
erlagene i Seljord, Kviteseid, Tokke og 
Vinje. De andre plantelagrene i sørøst er i 
Lyngdal, Øyslebø, Grimstad, Evje, 
Vegårshei, Treungen, Sauland og Bamble. 
I vest kontakter AT Skog skogeierne og 
avtaler tid og sted for planteutlevering. 

Skognæringen har gått sammen om å 
utvikle SKOGSKOLEN, som nå tilbyr nett-
kurs i skogplanting. Kursene er tilpasset 
for nybegynnere og profesjonelle. For 250 
kroner får deltakeren opplæringen på 2 
timer. Gjennomføring skjer på PC, nett-
brett eller mobiltelefon. Kurset avslutter 
med en test, som kvalifiserer for kursbevis 
hvis bestått. Innføringskursets hovedmål-
gruppe er nye plantører, men det vil også 
passe for skogeiere og andre som ønsker 
en oppdatering innen skogplanting. Du 
finner mer info på skogskolen.no. 

Norsk PEFC Skogstandard krever hensyn 
til rovfugler, ugler og storfugl. Det er også 
retningslinjer for hvor det ikke skal hogges 
i hekkesesongen.
Skogeier og entreprenør skal unngå 
skogsdrift i skog av spesiell betydning for 
fuglelivet i perioden mai, juni og juli. Skog 
av spesiell betydning for fuglelivet kan for 
eksempel være eldre, sjiktet lauvtredomi-
nert skog (hogstklasse 4 og 5).
 – Ved å unngå hogst i de tre månedene 
det er hekketid i de skogstypene vi vet at 
det er størst tetthet av hekkende typer, 
reduserer vi risikoen for negativ påvirk-
ning, sier Simon Thorsdal, styreleder i 
PEFC Norge.

Bestill skogbrannplakat i dag og bidra til at 
det generelle bålforbudet i skog og utmark 
blir kjent for turfolk. Bålforbudet gjelder fra 
15. april til 15. september. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
sender ønsket antall gratis.
 Oppgi navn, adresse og antall. Den er 
trykket med UV-bestandig farge og av mil-
jøvennlig papir tåler vær og vind. Bål-
forbudet kommuniseres på norsk, engelsk, 
tysk, polsk og russisk. Send bestilling på 
denne epostadressen: trykksak@dsb.no

Kontakt oss

Hensyn til fugl i 
hekkesesongen

Husk å bestille 
plakat

Skogsjef Knut Nesland forklarer hva du 
trenger av utstyr og hva du må tenke på 
når du skal plante. En rask og grei innføring 
på 10 minutter, som du finner på vår 
YouTube kanal. Der finner du også sendin-
gen om ungskogpleie og siste markedsnytt.


