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Nytt
ikke i kampen om
lys og næring
med alle ugrassplantene.
– Det så ut som
en regnskog. Vi
kunne hatt 100
personer til å luke
uten at vi hadde
rukket over alt,
sier daglig leder Lars Kihle i
Norgesplanter.
Norgesplanter har kastet over 2 millioner planter. Konsekvensen er for lite
planter for å dekke etterspørselen til vårplantingen.

– Det så
ut som en
regnskog.
Vi kunne hatt 100
personer til å luke
uten at vi hadde
rukket over alt.

Ulik status i øst og vest

– Vi mangler 2,5 millioner planter. Dette
er mengden vi kunne solgt til skogeiere
som ønsker å bestille flere planter.
Forhåndsbestilte planter får vi levert,
men ønsket bestilling utover dette, for
eksempel til AT Skog, får vi ikke levert,
forklarer Kihle. – Plantemangelen rammer deler av AT Skogs geografi, som

Foto: Roar Kirkevold/Skog.

Plantemangel i øst
– nye muligheter neste år
Midt i en situasjon med stor etterspørsel etter planter, ble
Norgesplanter AS rammet av angrep fra ugressfrø. Over 2 millioner granplanter måtte kastes.
– Til vårplantingen er det derfor lite planter tilgjengelig, forklarer skogkulturansvarlig Pål Hekkli i AT Skog. Årsaken er
svevende ugrassfrø, som løvetann, hestehov, selje og geiterams. De svevende
frøene kom i så store mengder til utearealene til Norgesplanter at granplantene

ble invadert av ugressfrø.

Tapte kampen

Norgesplanter kalte inn 20 personer for
å luke, mot normalt to. De rakk over de
sterkeste plantene, men resultatet ble
kritisk for granplantene. De klarte seg

God tilgang på planter i vest
AT Skog har god tilgang på
granplanter for fylkene
Rogaland og Vestland.
– Alle som ønsker planting til våren
må ta kontakt med skogbruksleder
eller bestille planter på nett så raskt
som råd eller senest 20. februar, oppfordrer skogkulturansvarlig i
vest, Vidar Jørdre.
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for AT Skog. Alle skogeiere behandles
likt, forklarer Hekkli.

Ingen krise

Slik så arealene ut hos Norgesplanter.
Agder og Telemark, forklarer Hekkli.
– Skogeierne i Rogaland og Vestland
har fortsatt tilgang på planter og kan
bestille (se ramme side 1). Plantene til
bruk vestpå kan ikke benyttes i sør

eller øst. Dette fordi plantene er tilpasset ulike høydelag og vekst-forhold.
Med plantemangel må vi ta hensyn til
allerede inngåtte avtaler og hvor planteteam skal utføre planting på oppdrag

Godt nytt år, nye AT Skog!
Fusjonen mellom Vestskog og AT Skog har preget 2019. Fra og med
1. januar 2020 fremstår AT Skog som ett selskap og har medlemmer
i over 100 kommuner. Gjennom fusjonsarbeidet har det vært en
rekke aktiviteter med sikte på å etablere et robust selskap og en
moderne organisasjon.
Midt oppi dette
kan alle og
enhver få en følelse av at vi blir litt
mindre nå når AT
Skog er blitt større. Målet er uansett at alle våre
medlemmer og
ansatte skal kjenne at de hører til.
Våre ansatte får større utviklingsmuligheter og vi styrker selskapets desentraliserte organisasjon. Kompetansen hos
ansatte, skal øke verdiene for medlemmene.
Jobben har vært og vil fortsatt være å
befeste AT Skogs posisjon, i vår langstrakte geografi, som den ledende og
fortrukne samarbeidspartner for våre
medlemmer. Jeg har enkelte ganger i
fusjonsprosessen hatt ett ønske om
evnen til å være framsynt, - det å kunne
se frem i tid. Da kunne en ha svarene

på alle de spørsmålene, utfordringene
og mulighetene en fusjonsprosess innebærer. Da ville også 2020 vært en «smal
sak» å beskrive, men vet så inderlig godt
at alle svar ligger i fremtiden. Så når
spørsmålene blir stilt, blir det som en
avansert quiz – ingen vet alle svarene
når spørsmålene kommer. Sitatet fra
den danske filosofen Søren Kirkegaard
er nok mer passende på sin måte ved at
«livet kan bare forståes baklengs, men
det må leves forlengs». Omsatt til AT
Skog som organisasjon, er det «å lære
av de erfaringene vi gjør og bruke disse
til utviklingen fremover».
Jeg vil takke alle som har bidratt til
fusjonen så langt, men jobben er ikke
gjort – heldigvis! Veien videre vil by på
stadig nye utfordringer og muligheter.
Godt nytt år, og jeg ser med glede
frem til å fortsettelsen!
Anders R. Øynes
Adm.dir.

Selv om det er kritisk for
Norgesplanter, som ikke klarer å levere
mengden planter som kundene ønsker,
er det løsning i sikte for skogeierne.
– Om du ikke får tak i planter til
våren 2020, er det ingen krise på sikt.
Nye planter er under produksjon. Det
kommer en ny årgang med planter allerede om et år. Høstplanting er et alternativ, men det krever en annen planlegging, sier Hekkli.
– Min oppfordring til skogeierne er å
smøre seg med tålmodighet. Vi øker
stadig produksjonen for å møte økt
etterspørsel etter planter, forsikrer
daglig leder i Norgesplanter. Over ti
millioner granplanter leveres årlig fra
skogplanteskolene til Norgesplanter på
Hokksund og Gvarv.

Muligheter for
sitka og edelgran
Markedet for sagtømmer av sitka og edelgran er vanskelig i vinter. Dette skyldes primært at billeangrepene i Europa oversvømmer markedet med tømmer, som er
godt egnet for emballasjemarkedet. – I
Rogaland og Vestland har AT Skog en
salgsavtale som gir åpning for noe hogst
av sitka i vinter. For Agder sin del er det
per dato ingen muligheter for sagtømmersalg fra edelgran og sitka. Det hender likevel at det åpner seg noen gode salgsmuligheter for sitka og edelgran, forutsatt at vi
kan ha klar en skiping i løpet av få uker. En
slik mulighet fikk vi i Agder så sent som i
desember. Den sikret skogeierne i VestAgder en levering på mer enn 5000 m³
med sitka sagtømmer, forklarer markedsog produksjonssjef Hans Erik Røra.
– Grøntlager på BEDRESKOG avtaler var
Anca
her
en Andrei.
faktor som gjorde at AT Skog klarte
å snu seg så raskt rundt. Vi vet at mange
skogeiere i Agder og på Vestlandet har
hogstmoden sitka og edelgran, som de
ønsker å hogge. Vi anbefaler at disse tar
kontakt med AT Skog og skriver en driftsavtale med åpent oppstartstidspunkt. En
slik avtale gir muligheter for rask oppstart
når markedet åpner seg, oppfordrer Røra.
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– Jeg vet hva som
går og ikke går
Tømmerbilsjåfør Richard Sæle (49) i Indre Sogn vet hva han ville
innført om han fikk være sjef for landets samferdsel. – Jeg vil våge
å påstå at på alle veiene som har begrensning på lengde, går det an
å komme fram med 19,5 meter lang tømmerbil.

jeg ha en skogsbilvei som er ryddet langs
kantene for å unngå riper og skader på
bilen. Veien bør skrapes ned til bærelaget
for å fjerne mold og legge på grus.
– Hvilke egenskaper er viktige i ditt
yrke?
– Ikke stresse, men ta det med ro. Du
må vite din begrensning, kjenne på magefølelsen og lære av feil for å unngå å stå
en hel dag i skogen og slite.
– Hva gjør deg glad på jobben?
– Trivsel med å drive for seg selv,
skape noe og bli god på det jeg driver
med. Samarbeidet i hele rekken med
grunneiere, entreprenørene Olav
Thorsnes, Jarle Eikås og Holstad hogst er
veldig bra. Vi er en kompisgjeng. Selv
med mange lange og harde dager, kan vi
diskutere og prate tull et par timer. Jeg er
selvhjulpen og kan planlegge kjøringa når
jeg vil og må, sier Richard Sæle, som driver firmaet alene og kombinerer tømmerkjøring med 50 % jobb i Høyanger kommune.
– Kombinasjonen fungerer suverent.
Jeg styrer dagene etter hva jeg vet skjer i
mitt kontraktområde, som omfatter
Sogndal, Balestrand, Leikanger, Luster,
Årdal, Lærdal, Aurland og Vik.

Høsttillegg på furu

– Likevel er veiene godkjent for bare 12,4
og 15 meter. Tømmerbilen beveger seg
som en hoggorm, mens busser beveger
seg rett og stivt. Tømmerbilen har flere
ledd som gjør den bevegelig. Det er helt
utrolig hva som går an for en tømmerbil
på liten plass, sier Richard, som har fraktet
tømmer siden 1992. Han er engasjert i
transportspørsmål og håper fortsatt at
den praktiske erfaringen blir lyttet til.
– Skogbruk er en næring. Derfor er godkjenning av veier for effektiv transport et
brennhett tema. Å kjøre med 19,5 meter
gjør at vi kan kjøre færre turer. Det er
vinn-vinn-situasjon for trafikksikkerhet og
lønnsomhet i næringen. Veibegrensning
kan være en avgjørende faktor for om det
blir tømmerdrift eller ei. Grunneierne,
som sitter på ressursene, må bli hørt. Jeg
har hatt så mange diskusjoner og skulle
ønske at folk på kontor kunne tatt seg en

tur ut. Kjører du tømmerbil på daglig
basis, vet du hva som går og ikke.
Richard har vokst opp i skognæringen.
Faren hans drev Sæle Sag i Balestrand.
Han begynte å kjøre tømmerbil ved siden
av reparasjoner, bygningsarbeid og palleproduksjon da han var 22. Han er utdannet tømrer.
– Skulle jeg valgt yrke om igjen, så
hadde jeg tatt mer utdanning og kanskje
blitt byggingeniør. Dagene som tømmerbilsjåfør er lange. Det er ekstremsport på
mange dårlige, glatte og smale veier. Jeg
kjenner mange grunneiere og vi har en
god dialog. Jeg kan be dem om tiltak på
veiene før jeg vil kjøre der. Samtidig er
dette en jobb bygd på erfaring.
Læringskurven er bratt.
– Hva bør skogeieren gjøre før du skal
hente tømmeret?
– Siden vi investerer i millionklassen, vil

Moelven Telemarksbruket i Bø i
Telemark har liten tømmertomt og trenger derfor tilførsel av tømmer gjennom
hele året. Tradisjonelt hogges hovedtyngden av furu i vinterhalvåret og tømmertilgangen til Telemarksbruket er mindre enn behovet på sensommer og høst.
For å stimulere til økt avvirkning av furu i
forsynings-området til Telemarks-bruket,
bidrar Moelven derfor med 25 kr/m³ i
høsttillegg på furu sagtømmer, som
avvirkes i perioden 15. juli – 1. desember
2020.
Tillegget betales i tillegg til det som
vil være gjeldende tømmerpris i denne
perioden.
Tillegget forutsetter at skogeier inngår
tømmerkontrakt med AT Skog innen
15. juni for hogst til høsten.
Tillegget er begrenset til 7500 m³ - her
er det «førstemann til mølla».
Moelven Telemarksbruket kjøper
tømmer fra kommunene Skien,
Porsgrunn, Drangedal, Nome, MidtTelemark, Notodden, Hjartdal, Tinn,
Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje.
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Nytt siden sist…
AT Skog har flyttet inn i nye
lokaler på Felleskjøpet i
Lyngdal.

Årsmøte i AT Skog
Om kort tid gjennomføres møte i AT
Skogs valgkretser. Dette vil skje i perioden fra 15. februar til 15. april.
Skogeierlagene kan avholde sine årsmøter samtidig med møte i valgkretsen. I
valgkretsmøtet skal det velges utsending
til AT Skogs årsmøte med personlig vara

– Der er vi samlokalisert med Norsk
Landbruksrådgiving, Takst Sør, Tine, og
selvfølgelig Felleskjøpet, sier produkt- og
tjenestesjef i AT Skog, Arne Eiken.
– Tre av våre ansatte bor i Lyngdal og
sparer mye reisevei hver dag. I det nye
kontoret har vi gode fellesarealer. Det er
dermed gode muligheter for å legge
møter og samlinger for ansatte og skogeiere til AT Skogs kontor. Kontoret i Lyngdal
dekker et geografisk område som strekker seg fra Stavanger til Kristiansand.

jf. §9 i AT Skogs vedtekter. Utsendingene
fra valgkretsene møter på årsmøte i AT
Skog SA 11./12. mai. Årsmøtet arrangeres på Strand Hotell Fevik i Grimstad. I
valgkretsmøtet vil representanten fra AT
Skog orientere om aktuelle saker, som
status rundt fusjon, marked, framtidsutsikter og medlemsservice.

Satser på taubanedrifter i vest
innen 1. juni for hogst i 2020.
Tidspunkt for gjennomføring av driften
er fleksibel for å sikre optimal logistikk
av tømmer og taubaneutstyr, men den
må utføres innenfor 2020.
Avvirkningsvolum er minimum 1000 m³/
drift. For å oppnå minimumskvantumet
kan dette også gjøres i samarbeid med
naboeiendom. Kampanjetillegget kommer i tillegg til gjeldende prisliste i området på avvirkningstidspunktet. Krav til
vei, velteplassforhold og øvrige vilkår
gjelder, som tømmeromsetning ellers
gjennom AT Skog.

Offentlig tilskudd til
tømmerdrift i bratt terreng har
økt. Fylkesmannen i Vestland
anbefaler nå kommunene å øke
tilskuddet til taubanedrifter til
140 kr/m³.
I Rogaland er det også gode tilskuddsordninger til drift i bratt terreng. Det står
mye hogstmoden skog på vestlandet og
AT Skog vil stimulere til økt hogstaktivitet.
Vi innfører derfor et kampanjetillegg på
15 kr/m³ for gran sagtømmer og massevirke fra taubanedrifter til medlemmer
av AT Skog.
Kampanjetillegget forutsetter at:
Skogeier inngår driftsavtale med AT Skog

Finn din skogbruksleder

AT Skog har 26 skogbruksledere i fire fylker. Hvem er din skogbruksleder? Sjekk
ut hvem du skal kontakte for vurdering
av hogst, behov for skogfaglig råd eller
andre skogbruksspørsmål. Det er gjort
endringer i ansvarsområder. Søk derfor
opp menneskene på vår nettside. Der
finner du også informasjon om hvem du
kan kontakte i de lokale skogeierlagene.
Under lagene finner du hvem som er
den lokale kontaktpersonen/skogbrukslederen i AT Skog. Trenger du hjelp,
kan du også kontakte servicekontoret:
35 58 82 00.

– Jeg har skogen
med i veska
– Jeg kan sitte på kafé i Oslo med full oversikt over egen skog, sier Magnhild Wastøl
(35). Hun har byttet ut perm med skjerm.
Dermed kan hun enkelt kombinere jobb
på Ullevål universitetssykehus med rollen
som skogeier.
– Jeg er veldig glad i jobben min som
sykepleier i nevrointensiv avdeling på
Ullevål. Med den digitale skogbruksplanen
Allma får jeg i pose og sekk. Jeg kan klare
begge deler, både jobb og forvaltning av
skogen hjemme i Kragerø. Åpningsbildet i
skogbruksplanen Allma, er fakta om skogens bidrag til samfunnet. Magnhild kan
derfor se at hun har tømmer til 974 eneboliger. I tillegg ser hun at skogen binder
nesten 82 000 tonn CO2. Som medlem av
AT Skog får du Allma basisversjon gratis.
Se mer på atskog.no og bestill Allma.

Kontakt oss
Ring vårt servicekontor på
35 58 82 00
Åpningstid: Mandag til
fredag fra 9.00 til 15.00
Tast 1 for Privat tømmerinnmelding (tjenesten er bemannet man.,
ons. og tors)
Er eiendommen i Rogaland, Hordaland
eller Sogn og Fjordane – 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, Hordaland
eller Sogn og Fjordane – tast 1
Er eiendommen i Agder eller
Telemark – tast 2

