
 – Jeg tåler det meste, men det er vik-
tig å kle seg skikkelig. Fryser du på ryg-
gen, er det lett å få skiveutglidning, sier 
skogsarbeideren med 60 års erfaring.

Liker å jobbe ute
– Å drive i skogen er det beste jeg vet, 
spesielt i selskap med Arild. Jeg forsøkte 
å leve av gården med høylandsfe og 
skogbruk, men det gikk ikke. Da blir det 
heller gårdsarbeid, hogst og snekring i 
tillegg til jobb i Nordsjøen. Jeg liker å 
bruke kroppen og være ute, sier Jon, 
som legger til at de to er spesielt heldige 
som har en utdannet kokk i kjøkkenet. 
 – Etter en lang dag i skogen gleder vi 
oss alltid til å komme hjem til den gode 
middagen kona mi lager.
 Utstyret de benytter er en traktor 
med tømmervogn og en traktor med 
vinsj. Hans trofaste Valmet 6400 fra 
1994 er, ifølge Jon, den beste traktoren 
som fins. Noe nytt utstyr står alltid på 
ønskelista.
 – En vinsj til 150 000 kroner med to 
tromler og radiostyring, avslutter Jon 
Egeland.

I fjor fikk de felt 200 kubikk med motorsag 
på eiendommen i Kvinesdal. Arild har skif-
tet ut to dårlige knær, men er god som ny 
og har en styrke i kroppen som Jon er mis-
unnelig på. 
 – Faren min døde da jeg var 23 år. Jeg 
ville egentlig ikke overta i det hele tatt, men 
da ville eiendommen forsvinne ut av famili-
en. Jeg var sammen med datteren til Arild 
på den tida. Han hjalp meg da og er fortsatt 
viktig i gårdsdrifta, forklarer Jon, som jobber 
som sikringsleder på oljeplattform.

God ekstrainntekt
– Med felling av 200 til 300 kubikk årlig, får 
jeg en god ekstrainntekt til gården. Arild og 
jeg bygde verksted sammen i 1996, der vi 
har sag og vedmaskin, forklarer Jon og viser 
fram et romslig bygg oppført med tømmer 

Nytt

– Det er gøy å være sammen i skogen. Ikke minst er det 
viktig for sikkerheten, sier de to ivrige hogstkameratene 
Arild Helle (77) og Jon Egeland (49).

Viktig å være to i skogen
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fra egen skog.
– Vi synes vi får 
mer ut av tøm-
meret ved å 
hogge selv. 
Skadde stokker 
beholder jeg til 
eget bruk, sier 

Jon. I hjørnet av uthuset har han et godt 
utvalg av bord til stadig nye byggprosjekter.

Kler seg godt
Arild har delt av sin skogkunnskap og tek-
nikk som skogsarbeider i alle år. Siden Jon 
er bortreist på jobb i to uker i slengen, blir 
han støl og lemster etter en dag med mot-
orsag. Arild er fortsatt like smidig.
 – Det er bare en treningssak, sier Arild 
med et lurt smil. 
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– Jeg tåler 
det meste, 
men det er 

viktig å kle seg 
skikkelig. 

Arild Helle (til v) og Jon Egeland.



 

Lær deg sikker hogst

 Du må ha kurs eller innleid 
 kompetanse i Norsk PEFC Skog- 
 standard 

 Meld inn tømmeret du planlegger 
 å hogge på Min side

 Ikke start hogst før AT Skog har 
 sendt godkjennelse og område er 
 sjekket ut

 Kontraktbekreftelse fra AT Skog om 
 sortiment og kvantum kommer i 
 retur når hogstområde er sjekket for 
 miljøinformasjon

 Da mottar du også pris- og leverings-
 vilkår, kapperegler og info om krav i 
 PEFC

 Etter at hogst er utført, er det viktig å 
 dokumentere, dvs. miljørapporten 
 fylles ut og livsløpstrærne tegnes inn 
 på kartet dersom de ikke enkelt kan 
 identifiseres. Ved en kontroll skal 
 dette fremvises.

 Se mer info under hogst på atskog.no

Skogkurs tilbyr en filmserie om riktig og 
sikker hogst, som kan sees på YouTube. 
De åtte filmene tar for seg sikkerhet og 
ansvar, verneutstyr, grunnleggende 
bruk av motorsag, felling, kvisting, kap-
ping, nedtagning av fastfelt tre og vind-
fallhogst. Kurset viser deg hva du kan 
gjøre og hva du ikke skal gjøre selv. 
Noen ganger må jobben settes bort til 
profesjonelle aktører. Se videoene på 
Skogkurs sin YouTube kanal.

Telemarksbruket

Dette er Eivinds 
mest travle gate
Skogeierne er glad, tømmerbilsjåføren er 
glad og skogbrukslederen i AT Skog er glad. 
Å bygge skogsbilvei koster rundt 1000 kro-
ner per meter. I grenda Landdalen i 
Hægebostad ble alle skogeierne enige om 
at de ville bygge en fem kilometer lang vei i 
1988. De fikk hjelp fra Agder jordskifterett 
til å beregne kostnader og vedlikehold for-
delt på hver skogeier. Prosessen tok tid, 
men resultat ble godt.

En mil med vei
– Vi er kry av veien. Alle 12 gårdsbruk i 
grenda har vært med på å bygge den, sier 
skogeier Knut Eiken.
 – Veien ble ferdig i 1992. Samme året 
fant vi ut av vi ville forlenge veien med fem 
kilometer til. Vi var alle så fornøyde med 
samarbeidet og løsningen. De siste årene 
har vi hogd og tatt ut enormt mye tømmer. 
Det var jo hele meningen med veien. Lysten 
til å hogge sprer seg som eld i tørt gras, sier 
Knut fornøyd.
 For skogbruksleder i AT Skog, Eivind 
Kvinlaug, er den langsiktige planen og opp-
graderingen som ble utført i grenda før han 
ble født, musikk i ørene. Nå kan den 28 år 
gamle skogbrukslederen fortelle skogeierne 

at hogst med god fortjeneste er mulig siden 
grunnlaget med god skogsvei er lagt.

Langsiktig plan
En lokal storflom i 2013 ødela store deler av 
veien. Heldigvis ble den reparert og fikset 
med dekning i Naturskadefondet.
 – Alle er veldig glade for at veiprosjektet 
ble gjennomført, sier Knut.
 Eivind legger til at rundt 5000 kubikk 
tømmer er kjørt ut av skogene i Landdalen 
bare i år. De siste tre årene er det hogd 
rundt 7000 kubikk takket være god trans-
portmulighet. Tilbake i 1984 sto Knut i bre-
sjen for denne oppgraderingen sammen 
med fire andre skogeiere. De så mulighete-
ne for å få hogd mye hogstmoden skog i 
årene framover.

Nyttig for mange
– Vi hadde i flere år drevet en enkel drift 
med hest og traktor, men det ble altfor liten 
gevinst. Da vi fikk ordnet en skogsbilvei, fikk 
vi også flerbruksmuligheter. Den er nyttig til 
sauesanking, jakt og hytteutbygging. Vi får 
inn en årlig veiavgift. Vi var ivrige og så 
mulighetene, konkluderer Knut Eiken med 
et smil.

Tilskudd og samarbeid
Eivind bekrefter at det er tungt å selge inn 
veiprosjekt i noen områder. 
 – Det er en stor investering og i enkelte 
strøk ser ikke skogeierne verdien i å bruke 
penger på vei. Da er det en god løsning å 
gjøre som skogeierne i Landdalen. 
Samarbeide og bruke skogfond. 
Skogsbilveier får også statlig tilskudd. Å 
sjekke skogbruksplanen er et godt utgangs-
punkt for å vurdere om det er lønnsomt å 
bygge vei for å utføre hogst.
 – Er skogeiendommen liten, er nettopp 
samarbeid en løsning. Slike forespørsler om 
samarbeid kan skogbrukslederne hjelpe 
med, sier Eivind, som er skogbruksleder i 
Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal, 
Sirdal og Flekkefjord.

Ingenting er bedre enn samarbeid om en kostbar skogsvei.

Huskelapp før hogst
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Begge har master i skogfag fra NMBU på 
Ås. Uten kartleggingen og kontrollen de 
utfører, får ikke skogeierne oversikt over 
muligheter og verdier i egen skog. I høst 
bor de tre mann i et leid hus i Kvinesdal.

Mye frisk luft
– Huset ligger sentralt for oss alle når vi 
skal ut å taksere i fire kommuner, forkla-
rer Lars Halvor, som står bak bookingen 
av husvære. Mens Ola har kjøkkentjenes-
ten i dag og lager hamburger med chips, 
innrømmer Lars Halvor at det blir lite fis-
king og bading fra brygga selv om de 
leier rett ved et idyllisk ferskvann.
 – Etter tidlig start på dagen, mange 
kilometer i skogen og opp og ned bratte 
lier, har vi fått nok frisk luft.   

Plan som gir svar
Hvor snart bør skogen tynnes? Når må 
det nye plantefeltet ryddes? Hvor er mil-
jøverdiene?
 I tillegg til Ola og Lars Halvor, har også 
kollega Stein Magne Bårnes (62) sjekket 
inn i den leide boligen. I dette feltpro-
sjektet startet gjengen med oppdraget i 
august og skal jobbe i felt til slutten av 
november.
 – Det funker helt fett å bo vekk. Det er 
alltid en fotballkamp å se, legger Ola til. 

 – Jeg går mellom 10 000 og 20 000 
skritt om dagen. For tiden er jeg på prø-
veflatetakst, som betyr at jeg oppsøker 
flater systematisk. Jeg har 160 prøvefla-
ter som skal sjekkes. Jeg rekker rundt 20 
felt i uka, forklarer Lars Halvor.
 Uten skogbruksplanleggerne hadde 
skogeierne falmet i blinde. Med skog-
brukplan har skogeierne alltid en oppda-
tert oversikt over hvor mye tømmer du 
har i skogen, fordelt på de ulike treslage-
ne og hvor mye tilvekst du har. Du kan 
dermed utføre de riktige tiltakene til rett 
tid. 

Hvem starter en prosess med 
ny skogbruksplan?
Statsforvalteren tar initiativ til nye skog-
bruksplaner i en kommune. Et lokalt 
takstutvalg består av skogeiere (ofte 
gjennom skogeierlaget), skogbrukssjefen 
som sekretær og statsforvalteren som 
rådgivende part. Staten bidrar med til-
skudd til skogbruksplaner. AT Skog er en 
utøvende aktør, som får oppdrag etter 
anbudsrunde. En ny planperiode skjer 
etter initiativ fra Statsforvalteren etter 10 
til 15 år. Med oppdatert plan blir det 
også enklere å sende dokumentasjon 
når du skal søke tilskudd til planting og 
ungskogpleie.

Medlemmer som har levert 
tømmer gjennom AT Skog, vil 
få utbetalt 15 millioner kroner, 
eller 12,9 kroner pr. leverte 
m³, for 2019. Det ble vedtatt på 
årsmøtet i AT Skog i mai i år. 
Pengene utbetales i slutten av 
november.
– Når AT Skog sin tømmeromsetning 
har overskudd ved årets slutt, vil det bli 
etterbetaling på samhandel, men under 
forutsetning av styrets forslag til dispo-
neringer og årsmøtes vedtak. Dette er 
et flott prinsipp ved det å være medlem 
og leverandør til AT Skog og styrken i 
samvirket, presiserer administrerende 
direktør Anders R. Øynes.
 I tilfeller der medlemmer har gjeld til 
AT Skog og/eller ikke fullt innbetalt 
andelskapital, vil utbyttet holdes tilbake 
for å dekke dette. Samtlige medlemmer 
som godskrives utbytte får egen mel-
ding i Min side i slutten av november. 
Det er 1823 medlemmer i AT Skog som 
får etterbetaling på samhandel og det 
høyeste utbyttet som en skogeier får 
utbetalt er 128000 kroner. 

– Vi går rundt i skauen og kikker på trær, sier Ola Strande (29) og 
Lars Halvor Bjørbæk (33). Det er den enkle forklaringen til fest-
bruk på hva skogbruksplanleggerne gjør.

AT Skog 
utbetaler  
15 millioner 
i medlems-
utbytte

– Funker helt fett  
å bo vekk

Ola (til v) og Lars Halvor.



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

Oversikt over 
sortimentene

Hun har laget jinglene til AT Studio

Møtte 430 elever
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Hovedsesongen for skogeiere som hog-
ger selv starter opp denne måneden. 
Når en skogeier inngår kontrakt med AT 
Skog om levering av sagtømmer til nor-
ske sagbruk, framkommer dette på tøm-
merkontrakten som Sort 140 Gran 
Sagtømmer og Sort 240 Furu sagtøm-
mer. Etter at tømmeret er levert og målt 
inn på sagbruket vil skogeier motta et 
måledokument og senere en virkesavreg-
ning, som har flere sortimenter enn det 
som framkommer av tømmerkontrakten. 
På atskog.no under nyheter kan du se en 
beskrivelse av innmålingssortimentene 
og hvordan disse blir priset i forhold til 
sagtømmer sekunda/kvalitet 1.
 Husk: Det skal ikke settes i gang hogst 
før godkjent tømmerkontrakt med kap-
peinstruks har kommet i retur fra AT 
Skog. Kappereglement avviker mellom 
kundene.

Eventyrlig oppussing er tilbake. Vårt 
datterselskap, Hasås, er sponsor også i 
år og beskriver deltakelsen som et 
eventyr. Kvalitetsprodukter fra Hasås 
bidrar til fantastiske resultat når interi-

ørdesigner Halvor Bakke og hans krea-
tive team byr på nye prosjekter, ny 
inspirasjon og nye folk. Ny sesong  
startet i september. Se episodene på 
Viaplay og TV3.  

I slutten av september inviterte Nome 
videregående skole avd. Søve og 
Telemark Landbruksselskap ungdoms-
skoleelever til Grønn karrieredag i 
Skien. Dette er blitt en tradisjon og 430 
elever rullerte på 25 stands der yrkesut-
øvere presenterte mulighetene i de 
grønne næringene. På AT Skogs stand 
tok skogbruksleder Pål Gunnar Flaa og 
kommunikasjonsrådgiver Torbjørg 
Loftesnes Bjørkholt imot elevene, som 
fikk med info, litt diverse AT Skog effek-
ter og inspirasjon med hjem. 

Kontakt oss

Symre Bang (19) fra Kviteseid har, inni-
mellom spilleoppdrag og utgivelse av 
sin første cd, komponert jingler til AT 
Skog.
 – Å gi ut cd er dyrt, men veldig gøy. 
Cd er fysisk og håndfast. Den heter 
«Ymse» og musikken ble tilgjengelig på 
Spotify fra 1. oktober. 
Symre studerer utøvende jazzgitar ved 
Institutt for musikk/Griegakademiet på 
Universitetet i Bergen. Om du vil høre 
AT Studios nye intro, vamp og outro, 
hører du dette på de nyeste sendingene 
på vår YouTube kanal. 

Hasås i Eventyrlig oppussing


