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Nytt
Godt nettverk

– Rekruttering til skogsarbeid er krevende. Jeg har et stort kontaktnett og har
lykkes med å få dyktige ansatte fra
Polen og Ukraina. Skogeierne forventer
et godt resultat og faglig god kvalitet på
arbeidet. Derfor må vi satse på arbeidskraft som holder ut med hard jobbing,
krevende terreng og varierende værforhold, forklarer Tøger.

Ungskogpleie kan
utføres
hele året, så lenge
snødybden ikke
passerer 20 til
25 cm.

Hubert Kondrak og Tøger Skolem.

Oppskriften på høyere
verdi og bedre kvalitet
– Skogen må pleies for å få en god produksjon og kvalitet,
akkurat som i landbruk og hage, sier Tøger Skolem. Han er
en av entreprenørene som utfører skogkultur for AT Skog.
– Skogkultur er et bra og beskrivende
ord. Vi kultiverer skogen. Å plante og
pleie skog er viktig for best mulig vekst
og verdi. En produktiv skog er et godt
miljøtiltak i det grønne skiftet, sier Tøger.

Skog, der han har sju ansatte.
– I plantesesongen er vi flere. Jeg utvider stadig staben, for det er litt mer å
gjøre for hvert år, sier Tøger.

Oppdragsmengden øker

– Det finnes noen skogeiere som utfører
skogkultur selv, men de aller fleste setter
bort jobben til oss. AT Skog planter mer,
selger mer planter og rydder mer skog.
Da er det godt at vi har flinke entreprenører som kan ta oppdragene, sier skogkulturansvarlig Pål Hekkli i AT Skog.

– Folk flest vet ikke hva skogkultur innebærer. Når jeg forklarer hva jeg jobber med,
synes folk det er interessant og artig.
Tøger er sertifisert arborist, som betyr at
han kan utføre felling og beskjæring av
trær. Han har etablert firmaet Frem

Bestiller av AT Skog

– Bestill i
god tid

For å levere en
best mulig tjeneste, oppfordrer
han skogeierne til
å bestille skogkultur i god tid.
– Det er viktig
for planleggingen
i AT Skog og for
oss entreprenører at vi får inn oppdragene så tidlig på året som mulig.
Oppdragene vi jobber med i høst, ble
meldt inn i april og mai. Da kan vi planlegge en god sesong utfra geografi og
tilgjengelige tilskuddsmidler. Det blir
også mer rasjonell drift og god arbeidskraft med kontinuitet i driften. På sikt er
det skogeieren som tjener på dette,
oppsummerer Tøger.

Ungskogpleie hele året

Ungskogpleie kan utføres hele året, så
lenge snødybden ikke passerer 20 til
25 cm.
– Noen bestand skal tas før løvet
kommer, men ellers kan ungskogpleie
gjennomføres uavhengig av årstid. De
siste årene har vi klart å utføre oppdrag
gjennom hele vinteren i kystnære strøk.
Jeg jobber det jeg kan for å få til en helårs virksomhet, for det betyr igjen mer
profesjonelle i arbeid. Du får ikke de
beste til å jobbe en måned nå og da,
avslutter Tøger Skolem.

Bestill planter, planting og
ungskogpleie i dag
Kontaktinfo til skogkultur ser du under
neste sak.
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Bestill planter nå

sere faren for at skade skal skje, er bom
nødvendig, oppsummerer Eivind Gisholt.

Etterspørselen etter planter er stor.
Planlegg plantesesongen i tide og bestill
planter så fort du har oversikt over
type og antall. Du bestiller i Min side på
atskog.no. Kontakt skogkulturavdelingen
for spørsmål rundt planter/plantelevering. Du kan også kontakte Vidar, Gunnar
eller Pål for bestilling av ungskogpleie.

Turistforeningen støtter bom

Vestland: vidar.jodre@atskog.no
Agder:
gunnar.evja@atskog.no
Telemark: pal.hekkli@atskog.no

Derfor har Eivind satt opp bom
– Denne bommen er brutt opp tre ganger i år, sier Eivind
Gisholt. Bommen er bøyd på midten og tydelig skadet.
Eivind Gisholt.

– Problemstillingene grunneier beskriver
kjenner vi oss igjen i og vi har forståelse
for at det må være bom mange steder,
sier daglig leder i Telemark
Turistforening, Jon Atle Holmberg.
– Vi opplever også at de aller fleste
grunneiere har samme positive grunnholdning til vandrere og friluftsfolk som
Gisholt har. Som Gisholt sier, er veiene
der for drift av skogen. Uten bommene
ville vi opplevd økt motorisert ferdsel og
mindre stille natur, sier Holmberg.

Bilfritt friluftsliv

– Selv om skogsbilveier er laget for
skogsdrift, er det jo gjerne flere turfolk
enn tømmerbiler som bruker dem i det
daglige, sier daglig leder Bjørnar Løkstad
i Grenland Friluftsråd.
– Veiene gir enkel tilgang til skogen for
både gående og syklende, og nettopp på
grunn av bommene, kan folk nyte naturen uten biltrafikk og støy. De fleste
bommene er jo også omtenksomt utformet, med passasje for gående og syklende. Friluftsrådet fremmer enkelt og bilfritt friluftsliv. Bommer på skogsbilveier
bidrar til dette, avslutter Løkstad.

Har du bom? Skaff
deg nøkkelboks
Han eier skog i landlige omgivelser i
Skien og har til sammen seks skogsbilveier som er stengt med bom. For det er
slik mange opplever bommen, - som et
ulovlig oppsatt stengsel som skal holde
folk ute fra fine opplevelser i skogen.
– Jeg har ikke opplevd negative reaksjoner fra turfolk til fots. Jeg sier ikke nei
om noen spør om å låne nøkkel til bommen. Her er turgåere velkommen.

Dumper søppel

– Dumping av søppel er det største problemet. Gamle madrasser og annet avfall
kastes rett ut i naturen, forklarer Eivind.
Han er ikke alene om å oppleve søppeltømming, tyveri og skadeverk. Sammen
med naboene er det meldt fra til politiet
om lyssky virksomhet på de litt mer avsidesliggende skogsbilveiene. Politiet har
rykket ut og funnet tjuvgods.
Sommeren 2018 oppfordret brannberedskapen på hele Østlandet om at skog-

eierne låste bommene. Skogbrannfaren
var stor.
– Det er ikke lagt til rette for camping
innover på skogsbilveier. Ikke alle er like
forsiktige. Badegjester og turfolk på dagtid er bare hyggelig. Vi har lagt til rette
for bading med flytebrygge, sittebenker
og gressklipping, men vi ønsker ikke festing, sier Eivind. Bom hindrer lett tilgang
med bil. Det reduserer også faren for
innbrudd i hytter.

Veiansvar

Som skogeier er Eivind ansvarlig for at
veien er i god stand. Skogsbilveien er
bygd for tømmertransport. Bonusen er
at trillende, rullende og gående kan
komme seg til turområder som hadde
vært mindre tilgjengelige uten vei.
– Hver gang det har kommet kraftig
regn, sjekker jeg alle veier for tette grøfter og stikkrenner. Jeg risikerer erstatningsansvar hvis det skjer skade fordi
veien er full av krater og hull. For å redu-

Det er flere grunner
til at en nøkkelboks
ved bommen er en
nyttig og rimelig løsning. For tømmerbilsjåfører, skogsentreprenører og skogsarbeidere som skal utføre ulike oppgaver i forbindelse med skogsdrift, er
det effektivt å få oppgitt en kode til
nøkkelboks ved bommen. Om skogeier ikke ønsker å ha nøkkel liggende i
boksen permanent, kan den plasseres
der i forbindelse med skogsdrift/
skogsarbeid. Koden kan endres igjen
etter at oppdraget er utført. Det er
skogeiers ansvar å sørge for at transportør kommer forbi bom. Av hensyn
til beredskap i tilfelle personskade,
skogbrann og lignende, er nøkkelboks
svært viktig. På vei til skadestedet kan
utrykningen kontakte veieier og få
oppgitt kode.

Guttorm Dalen til høyre og Frode Dyrland.

Guttorm hogger
med hjertet
– Jeg tar vare på alt i naturen. Jeg ødelegger ikke noe om jeg
kan unngå det. Om det skjer likevel, får jeg vondt i hjertet, sier
skogsmaskinfører Guttorm Dalen (46).
Han sitter i blåbærlyngen med nistepakka og en liter helmelk. Matpausen tar
han sammen med kollega Frode Dyrland
(47). De jobber sammen på hogster i
Seljord i Telemark.
– Fortell om den røya, sier Frode.
Guttorm forteller at han var nesten ferdig med en hogst og skulle avslutte oppdraget da han satte hogstaggregatet i en
granstamme.
– Da fløy det ei røy ut fra treet og jeg
tenkte at her kan det ligge unger. Jeg
gikk ut av maskinen for å sjekke og der
lå det seks egg i et reir.
– Jeg ville gjerne bli ferdig med hogsten, men da jeg så eggene ville jeg
ikke fortsette. Jeg gjorde noe annet
arbeid de neste 14 dagene før jeg kom
tilbake.

– Da lå seks
skall igjen i reiret og jeg skjønte at ungene
ikke var spist av
rovdyr, men
hadde klekket ut, forteller Guttorm, som
da kunne fullføre hogsten.
– Det der er skikkelig PEFC. Sånn er
Guttorm, konkluderer Frode fra sin liggende posisjon i lyngen.

– Fortell om
den røya,
sier Frode.

Bærekraftig

Tømmerhogst som utføres i norske
skoger, følger kravene i Norsk PEFC
Skogstandard. Kravene sikrer et bærekraftig skogbruk. PEFC er verdens største skogsertifiseringsordning.
Les hele artikkelen om hensyn i
skogsdriften på atskog.no

Revisjon av PEFC
– Hvor bred skal kantsona være, hvor
mange livsløpstre må vi sette igjen?
Kan vi hogge tømmer i hekkesesongen
og hvordan skal vi forholde oss til nøkkelbiotopene?
– Alt dette og mye mer reguleres
gjennom miljøkravene. I dag er det i
alt 27 kravpunkter i Norsk PEFC
Skogstandard. Standarden må revideres hvert 5. år og i sommer ble en slik
revisjon startet opp, sier næringspolitisk sjef i AT Skog, Simon Thorsdal.
Han er også styreleder i PEFC Norge.
– Internasjonale krav setter rammene for hvordan man kan utarbeide en
nasjonal miljøstandard. Alle som kan
tenkes å ha en interesse av å påvirke
miljøkravene, blir invitert til å delta i
revisjonsarbeidet. Gruppa som skal forhandle om nye krav består av 16 personer, som representerer ulike interesser som miljø, industri, friluftsliv, klima
og skogbruk. I tillegg stiller myndighetene og FoU - miljøer med 6 observatører. Skogeierne har 4 personer med, en
fra Statskog, en fra Norskog og 2 fra
skogeierforbundet. Revisjonsarbeidet
skal være ferdig i løpet av 2021.
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Nytt siden sist…

Avtale med Bergene
Holm om levering av
billeskadd sagtømmer
Langs kysten av Telemark og Agder er det
nå betydelige lokale billeangrep på granskogen. Optimalt sett bør gran, som har
blitt brun etter billeangrep, hogges på forsommeren for å få de nye billelarvene ut
av skogen. Gran som er angrepet i vår, kan
imidlertid fortsatt ha en verdi dersom den
tas ut i høst og vinter. Bergene Holm har
etablert et eget sortiment for å kunne måle
inn sagtømmer som er billeskadd.
Sortiment 170 nytørket billetømmer av
gran. Samme krav til lengde, dimensjon og
kvalitet som gran sagtømmer kvalitet 2,
men med følgende unntak:
Tømmerblått godtas

Avtale om levering av bjørk finérkubb
AT Skog har inngått avtale med Viken AT
Market om levering av finérkubb av
bjørk til en kunde i Baltikum. - Vi får ofte
spørsmål fra skogeierne om levering av
sagtømmer av bjørk. Nå er det endelig
en mulighet for dere som har skjøttet
bjørkeskogen, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog.

Sortiment bjørk finérkubb

Lengder: 2,7 m (2,75 - 2,95 m)
Min. topp: 20 cm +
Max. diameter: 60 cm
Kvalitetskrav: 2 quality (B class).
Tilsvarer kvist og krokkrav som gjelder
for sekunda sagtømmer. Råte er ikke ok.
Detaljert spesifikasjon legges ved even-

tuell tømmerinnmelding.
Pris til skogeier på bjørk finérkubb er
540 kr/m³. Minsteparti 15 m³.
Foreløpig har AT Skog avtalt en skipning
fra Eydehavn med levering fra følgende
kommuner: Kristiansand, Vennesla, Åmli,
Birkenes, Gjerstad, Risør, Fyresdal,
Nissedal, Lillesand, Froland, Arendal,
Grimstad, Tvedestrand, Vegårdshei.
Leveranse av bjørk finerkubb må være
henteklart senest 20. november 2020.
Dersom det er stor interesse fra skogeierne, er det mulig å få til leveranser også
fra Telemark. Da er det behov for et visst
volum for å kunne få til en skipning fra
andre områder.

Til en skjerm nær deg
AT Skog etablerer eget studio for å nå
direkte fram til medlemmer med informasjon og sendinger. I slutten av august
sendte vi direkte med tema tømmermarked og status AT Skog. Neste sending
skjer i oktober og vil bli nærmere annonsert. Totalt har over 1600 sett den første
sendingen fra AT Studio og det er vi vel-

Tømmermarkedet

Oppdatert informasjon om tømmermarkedet nasjonalt og internasjonalt, får du
på atskog.no. Se under fanen
«Tømmermarkedet».

dig fornøyd med. Sendingene vil markedsføres i god tid på nettside og direkte
til deg som medlem.

Tørrved - det aksepteres at tømmeret ikke
har hvit bast/løs bark hvis veden ellers er
fersk (ikke er tørkeskadd)
Tørkesprekk godtas ikke (toleranse 0,7 mm).
Enkeltstokker kan leveres sammen med
gran sagtømmer til Bergene Holm. Dersom
volumet med billeskadd tømmer overstiger
8 % av totalvolumet i enkeltlass, skal dette
sortimentet sorteres ut i egen lunne.
NB: Stokker som blir levert som sagtømmer hvor veden også er tørr, vil bli klassifisert som vrak.
Pris til skogeier på Sort 170 er 330
kr/ m³ (flat pris).

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 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

