
skogsmaskinlag 
som utfører hogst 
i et av de mest 
skogrike område-
ne i AT Skogs geo-
grafi. 
 – I møte med 
skogeieren er det 

viktig å bruke ørene. Hva er ønsker, 
behov og forventninger?  90 prosent av 
skogeierne er opptatt av pris når de vur-
derer hogst. Tradisjonelt er AT Skog best 
på tømmerpris. Jeg snakker aldri konkur-
renter ned, men forteller heller hva AT 
Skog er best på. Jeg behandler alle med 
respekt og lytter. Særlig nå som flere og 
flere skogeiere ikke har et forhold til sko-
gen sin fra før, er jeg veldig nøye med å 
snakke så folk forstår. 

Kjenner hver krok
– Om jeg har en befaring uten resultat 
der og da, tar skogeieren kontakt noen 
år senere. Jeg opplever at de stoler på 
mine råd. Da kan vi mange år senere 
sitte på hvert vårt sted, se det samme på 
skjerm og ta en rask avgjørelse på opp-
draget vi snakket om tidligere. Jeg kjen-
ner hver eneste krok og har heldigvis 
god hukommelse. Vi har også veldig 
gode og selvgående entreprenører. Jens 
og jeg har fem driftslag som utfører 
hogst for AT Skog. I perioder har det 
vært sju. Hver tømmerdrift, hvert terreng 
og hver skogeier er unik. 

Tømmerkjøper og rådgiver
– Jeg synes ikke det er vanskelig å opp-
rettholde en balanse mellom min rolle 
som tømmerkjøper og skogfaglige rådgi-
ver. Vi ser skogen i et langsiktig perspek-
tiv og må være seriøse for å oppnå tillit. 
Det er en solid skogbrukskultur i 
Telemark, så de fleste hogstoppdragene 
skjer ved at skogeier selv tar kontakt. 
Om skogeier er opptatt av den siste 
krona på tømmerprisen, så forstår jeg 
det. Andre er mer opptatt av relasjon 
etter at skogeiere har anbefalt å 
kontakte oss. 

Ser ressursene
– Kort forklart handler skogbrukslede-
rens jobb om å vurdere ressurssitua- 

Tore er ambulansearbeider og har over-
tatt skogeiendom i Tokke. 
 – Skog er ikke det jeg jobber med, så 
for meg har kontakten med skogbruksle-
der vært viktig for å vite hva jeg bør gjøre 
på eiendommen og når. Jan gir gode for-
klaringer. Med hans erfaring og kompe-
tanse er jeg trygg og har tillit til rådene 
han gir, sier Tore, som fikk utført hogst 
gjennom AT Skog i fjor. 

Nytt

– Det er ikke noe som føles dumt å spørre om og jeg får et 
utfyllende svar. Jeg har hatt veldig god bruk for skogbruks- 
lederens erfaring og råd, sier skogeier Tore Klas Tveiten.

Hva er lurt å gjøre  
– og når?
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Skogbruksleder Jan Andersen i AT Skog 
er skogeiernes kontaktperson i Seljord, 
Tokke, Vinje og Kviteseid. Det er 1400 
skogeiendommer i hans ansvarsområde. 

Bruker ørene
Jan har vært skogbruksleder i snart 25 
år. De siste årene har AT Skog styrket 
bemanningen med skogbruksleder Jens 
Stub Jakobsen. Sammen følger de opp 
skogeierne og har kontakten med fem 
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 Jeg opp- 
lever at 
Jan er 

ærlig på fordeler 
og ulemper

Skogbruksleder Jan Andersen 
og skogeier Tore Klas Tveiten



 

Anca Andrei.

sjonen på eiendommen sammen med 
skogeier. Da ser vi på den digitale skog-
bruksplanen, som er et fantastisk og 
effektivt kartverktøy. Vi vurderer om 
skogsbilvei og velteplass er god eller om 
vi må gjøre utbedringer. Vi utarbeider 

hogsttilbud og kontakter entreprenøren 
for driftspris. Jeg har aldri kjedet meg i 
jobben og skogeiere har alltid vært veldig 
trivelige folk å jobbe med. Jeg opplever 
nok dagens generasjon skogeiere mer 
løsningsorientert enn da jeg begynte.  

De er opptatt av å få ting gjort og 
ønsker et utbytte gjennom aktivitet 
fremfor å konservere. Samarbeid med 
naboer og tillatelse til å kjøre over 
annens eiendom, for eksempel, er lette-
re nå enn før. Den nye generasjonen 
har stor forståelse for at hensyn skal tas 
i et bærekraftig skogbruk, sier Jan.

God informasjon
Tore er den nye generasjonen skogeier. 
Han er veldig fornøyd etter fjorårets 
hogst.

– Beslutningen om å hogge skjedde på 
et godt tidspunkt. Trygghet for meg er å 
få gode råd om når det er lurt å utføre. 
For min del kunne skogen stått der. Da 
jeg forsto at den var hogstmoden og 
skogbruksleder er ærlig på fordeler og 
ulemper, var beslutningen enkel. Uten 
dialogen med Jan, ville skogen fortsatt 
stått der. For at folk skal ta det store 
skrittet og hogge, er det alfa omega 
med god informasjon. 

dette grepet tar AT Skog en mer aktiv 
del i verdikjeden, sier styreleder i AT 
Skog, Olav Veum. 

Telemarksbruket ligger i Bø i Telemark 
og produserer cirka 40 000 kubikkmeter 
skurlast av furu i året. 

En god plattform
Moelven Telemarksbruket har vært eid 
av Moelven (51%) og AT Skog (49%) de 
siste 17 årene.  
 – Prosessen har vært preget av gjen-
sidig respekt og tillit. Det legger et godt 
grunnlag for et fortsatt godt samarbeid, 
motivasjon og en god plattform for 
Telemarksbrukets ansatte og kunder 
fremover, sier Anders Øynes, adm.dir.  
i AT Skog.

Fortsatt samarbeid
Moelven og AT Skog fortsetter å sam-
arbeide i regionen. Sagbruket heter nå 
Telemarksbruket og har fått ny nettside.
 – Vi går fra å være eier til å bli en 
kunde av Telemarksbruket og har fått 
etablert samarbeidsavtaler framover 
for produkter som Malm100 og andre 
spesialprodukter. AT Skog er også en 
viktig tømmerleverandør for våre andre 
sagbruk i regionen, forklarer Anders 
Lindh, divisjonssjef i Moelven Timber.

– Dette skaper nye muligheter for skog- 
eierne i AT Skog. Vi har stor tro på kvalitets- 
produktene som Telemarksbruket har 

produsert og den utviklingen vi skal bidra 
til framover. Vi opplever stor vekst i etter-
spørsel etter trelast av høy kvalitet. Med 

Telemarksbruket blir 
heleid av AT Skog
Moelven har solgt sin eierandel i Telemarksbruket til AT 
Skog. Alle de 31 medarbeiderne fortsetter i selskapet.

Daglig leder Ole Grimsgaard med den nye logoen til Telemarksbruket. Fra v. styreleder Olav A. Veum i AT Skog, divisjons-
sjef Moelven Timber, Anders Lindh, og adm.dir. i AT Skog, Anders R. Øynes.
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– Når trær vokser benyttes vann, oksy-
gen og karbindioksyd. Disse stoffene 
henter trærne fra jord og luft. Trærne 
omdanner dette til trevirke gjennom 
fotosyntesen, forklarer næringspolitisk 
sjef i AT Skog, Simon Thorsdal.

Det naturlige kretsløpet
– Det bindes derfor mye CO2 i de norske 
skogene. Faktisk så mye som halvparten 
av alle CO2-utslipp. Siden skogen er en 
del av det naturlige og åpne kretsløpet, 
hvor CO2 er en viktig del, har dette ikke 
negative innvirkninger på klimaet. Det er 

når vi henter 
fram karbon, som 
ikke inngår i det 
naturlige kretslø-
pet, problemene 
oppstår. Det blir 
rett og slett mer 
karbon enn hva 
atmosfæren kan 

håndtere. Dette skjer når vi henter ut 
olje, gass og kalkstein fra naturen.
 Skogproduksjonen har stor innvirk-
ning på hvor mye CO2 vi kan binde fra 
atmosfæren og har dermed en direkte 
rolle for å redusere CO2-nivået. 

Dette vil regjeringen gjøre
– Regjeringen beskriver disse mekanis-
mene i den nye klimaplanen. I planen 
går det fram at «bærekraftig forvaltning 
av skog og grønne areal er en viktig del 
av løsninga på global oppvarming».
 Satsing på skogplanting, ungskogpleie, 

gjødsling og grøfterensk er tiltak som 
trekkes fram som satsingsområder. 
Videre vil regjeringen plante skog på nye 
areal og skjerpe inn hvordan vi bruker 
skogarealene. De vil vurdere å innføre 
minstealder ved hogst for å sikre at sko-
gens produksjonsevne utnyttes og sette 
tydeligere krav til dokumentasjon der-
som man vil omdisponere skogareal til 
beiteareal.

Bruk mer tre
– Når vi i tillegg velger å bruke trevirke 
framfor materialer som er basert på 
CO2-kilder, som ikke er en del av det 
åpne og naturlige kretsløpet, blir klima-
gevinsten meget stor. Eksempler på 
dette er økt bruk av tre i bygg og biodriv-
stoff, som regjeringen vil satse mer på.
 – Det er veldig positivt at regjeringen 
så tydelig og klart dokumenterer sko-
gens viktige betydning i klimakampen. 
Riktig stell av skogen er noe alle skogeie-
re kan bidra til. Aktivt skogbruk med 
planting av ny skog etter hogst og riktig 
stell av skogen fram til den er klar for ny 
hogst, er nøkkelen til suksess. Dette drar 
skogeieren nytte av. Det samme gjør 
hele bransjen og lokalsamfunnet. Ikke 
minst er det nødvendig for klimaet, opp-
summerer Thorsdal. 

AT Skog leverer klimatiltak
Teamleder for produkter og tjenester i 
AT Skog, Arne Eiken, gleder seg over at 
serviceavtalen BEDRESKOG allerede leve-
rer godt på tiltakene i klimaplanen. Hittil 

Aktivt skogbruk og skogproduksjon har fått en sterk posisjon i 
regjeringens klimaplan, som ble publisert på nyåret. Velger hver og 
en av oss mer tre, blir klimagevinsten meget stor.

Regjeringen er tydelig 
på skogens klimarolle 

75 skogeiere 
har vernet 
skog frivillig

I AT Skog jobber fem ansatte med å 
bistå skogeiere som tilbyr skog til 
vern. Dialogen starter mellom skog-
eier, AT Skog, fylkesmann og 
Miljødirektoratet. Først må det avkla-
res om den aktuelle skogen tilfreds-
stiller kravene til et verneområde. 
Hvis tilbudt område har miljøkvalite-
ter som er tilstrekkelige, starter pro-
sessen med skogtakst, befaring og 
pristilbud. Tidsperspektiv fra opp-
start til vernevedtak er normalt 3 til 4 
år. Prosessen er kostnadsfri for skog-
eier og erstatningen er skattefri.

240 millioner utbetalt
– 2020 har vore eit spennande år 
med mange prosjekt, store areal og 
store summer som har blitt utbetalt i 
AT Skog sitt område. Vi har levert 
over 25 områder til vern med over 
100 000 dekar skog. 75 skogeigarar 
har tilbode og godtatt framlegg til 
naturreservat, oppsummerer teamle-
der for frivillig vern, Jan Ivar Rødland. 
 I AT Skog sitt område er det utbe-
talt over 240 millioner kroner for 
desse areala. I 2020 var det løyvd 
460 millioner over statsbudsjett til 
vern, har AT Skog levert over halv-
parten av det regjeringa ynskjer av 
verna areal i Norge, konkluderer 
Rødland.

Teamleder for produkter og tjenester Arne Eiken, har jobbet med BEDRESKOG siden 2017.

De vil 
vurdere 
å innføre 

minstealder ved 
hogst.

har 180 skogeiere inngått en forvalterav-
tale med AT Skog for å sikre en langsiktig 
plan for drift av skogen. 
 – På eiendommer med BEDRESKOG 
avtale, er det utført mer ungskogpleie 
som øker kvaliteten. Det er utført mer 
klimavennlig suppleringsplanting og 
gjennomført framtidsrettet veibygging. 
Grøfterens og markberedning blir også i 
større grad utført hos skogeiere med 
BEDRESKOG avtaler, oppsummerer Arne 
Eiken. 
 Les mer om BEDRESKOG på atskog.no

Stortingets mål er vern 
av 10 prosent av skogen i 
Norge. Formålet er å bevare 
det biologiske mangfoldet.



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

Livsløpstrær  
og døde trær

Meld inn dine fineste trær

Info i AT Studio

Husk å melde hente- 
klart fortløpende
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- Skogeiere som selv har ansvaret for 
hogst, er flinke til å følge PEFC kravene. 
Vi registrerte svært få avvik på feltkon-
trollene i 2019. Hogstene er ofte skån-
somt utført og skogen får et fint visuelt 
inntrykk i ettertid, sier kvalitets- og mil-
jøleder Ann Kristin Lunde i AT Skog. 
 - Det ikke alle tenker på, er livsløps-
trær og identifisering av disse. Kravet i 
PEFC er å sette igjen minimum ett tre 
per dekar. Disse trærne skal aldri hog-
ges, men være i skogen til de har blitt 
helt nedbrutt. I forråtnelsesprosessen 
er treet et levested for mange rødliste-
arter og er derfor viktig for artsmang-
foldet. All stående og liggende død ved, 
som befinner seg i hogstområdet, skal 
ivaretas av samme årsak. Opptil 50 % 
av livsløpstrærne kan være stående død 
gran.
 - I vurderingen av hvilke trær som 
skal sette igjen, er det viktig å være 
bevisst på plasseringen. Det er fornuftig 
å velge områder der de kan stå urørt og 
ikke være til hinder for forvaltning av 
eiendommen på et senere tidspunkt. 
Bratte partier er derfor velegnet.

Det norske Skogfrøverk søker nytt avls-
materiale til skogplanteforedlingen. 
Skogfrøverket ønsker derfor kontakt 
med skogeiere, skogbrukssjefer, skog-
bruksledere og entreprenører, som kan 

vite om aktuelle bestand. Spesielt 
ønskes avlstrær fra bestand i de tidligere 
fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-
Agder i høgdelag 0 - 800 moh og hogst-
klasse 4 og 5. Tips om trær vil bidra til å 
sikre norsk skogbruk tilgang på et gene-
tisk og fysiologisk godt plantemateriale 
som skal takle de utfordringer klimaend-
ringer vil gi. 
 Se hele nyhetssaken på atskog.no

Skogfrøverkets kontaktpersoner
Vest-Agder: 
Kjell Arne Rosseland, 918 35 575
karnross@online.no 
Aust-Agder:
Jannicke Modell Røhmen, 993 17 145 
jannicke@skjeggedalvilt.com
Telemark og Vestfold: 
Vegar Hvamb
901 38 349, vegar@skogselskapet.no

 Trær som egner seg som livsløps-
trær, er trær med visuell verdi, trær 
med reirfunksjon eller hakkespetthull 
og grove gamle edellauvtrær. Gran og 
osp kan kappes til høgstubber der det 
er fare for stormfelling. Både domine-
rende og sjeldne treslag skal være 
representert, men ikke sett igjen treslag 
av utenlandsk opprinnelse. 
 -  Dersom hogstområde ikke har 
gode livsløpstrær, kan man velge trær 
fra nabobestand. Livsløpstrærne bør 
kartfestes og dokumenteres slik at de 
ikke blir felt på et senere tidspunkt, sier 
Lunde. 

For deg som vil følge med i tømmermarke-
det, oppdaterer vi informasjon på vår nett-
side jevnlig. I tillegg har markeds- og logis-
tikksjef Hans Erik Røra vært i AT Studio og 
fortalt hvordan tømmermarkedet ser ut 
etter den første måneden av 2021. Du fin-
ner opptaket på You Tube under AT Skog.

Hogger du selv i vinter, må du huske å 
melde tømmeret henteklart så snart min-
stevolumet på 15 kubikk er klart. Dette 
gjør du i Min side. Ønsker du å se hvor-
dan dette gjøres klikk for klikk, finner du 
en film på You Tube under AT Skog.

Vafos Pulp AS i Kragerø skal investere 
mellom 80 og 100 millioner kroner de 
neste 15 månedene. Ordreinngangen er 
like stor nå som før brannen vinteren 
2019. I forbindelse med satsingen videre, 
skal det også ansettes 10 til 15 nye med-
arbeidere. 15 tømmerbiler med gran og 
litt osp trengs hvert døgn til produksjo-
nen. Hver uke kjører i snitt 55 lastebiler 
ut fra Vafos Pulp med tremasseballer til 
kartongfabrikker i Europa og Asia.

Kontakt oss

Tremassefabrikk 
investerer stort i år


