
mervolumet i fjor. Hittil i år er det meldt 
inn drøyt 76 000 kubikk som er hogd med 
motorsag.

Opplæring hos svigerfar 
– Trenger jeg ny motorsag eller annet 
hogstutstyr, må jeg spørre Mari, bekrefter 
Morten. Det er datteren som er skogeieren. 

Mens Mari (39) 
er i full jobb som 
lærer, er faren i 
skogen hver dag 
og feller trær. 

Arbeidsfordelingen er begge fornøyd med. 
Hun og mannen Richard overtok gården 
med rundt 500 mål skog i 2017. Richard 
Evensen er oppvokst ved sjøen og hadde 
ingen erfaring med skogbruk da han flyttet 

Trekløveret, som består av pensjonisten 
Morten, hans bror og datterens svigerfar, 
stortrives med bål, prat, hogst og kapping. 
Den nye tømmertilhengeren skinner fort-
satt selv om den snart har fraktet 150 
kubikk tømmer denne sesongen.

De mest aktive i landet
Skogeiere, som utfører hogsten selv med 
motorsag, leverte i fjor 136 000 m³ tøm-
mer til AT Skog. Økningen var betydelig fra 

Nytt

– Vi begynner med bålfyring og legger ikke noe press på 
oss sjøl, sier Morten Andersen (70). Hver dag fra november 
til april møter han opp hos datteren Mari med motorsag 
sammen med sine to faste hogstkamerater.  

Hogstrekord hos 
selvhoggerne

MARS 2022

2020, da selvhogd tømmervolum endte på 
90 500 m³. Fjorårets volum tilsvarer hogst-
mengden til fem skogsmaskinlag. 
 - Det er utrolig mange dyktige selvhog-
gere, sier Magnus Austad på AT Skogs ser-
vicekontor. På tross av varierende hogst-
forhold hittil i 2022, er aktiviteten stor med 
motorsag.
 AT Skog har flest selvhoggere i landet. 
Spesielt ivrige er skogeierne i Agder, som 
sto for 46 prosent av det selvhogde tøm-
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Det er ikke 
bare enkelt å 
vite forskjell 

på skur og slip. 
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Telemarksbruket

Nylig kjøpte AT Skogs datterselskap Hasås 
opp svenske Lundgrens Hyvleri AB. 
Oppkjøpet sikrer tilgangen på det populæ-
re interiørpanelet Stjernepanel. I tillegg har 
Hasås fått ny administrerende direktør. 
Jan Erik Engebretsen (50) overtok i mars 
etter mangeårig daglig leder Yngvar Hasås.  
 - Hasås er et spennende selskap. Jeg ser 
fram til å få lov å utvikle markedsposisjo-
nen og merkevaren ytterligere. Det betyr 
også mye å kunne jobbe med det grønne 
skiftet og framtidens bærekraftige løsnin-
ger. Min oppgave blir å bygge videre på 
den solide kompetansen og markedsposi-
sjonen som Hasås har bygd opp siden 
1957, og ikke minst følge opp strategien 
som AT Skog har lagt, sier Engebretsen. 
Han kommer fra stillingen som salgs- og 
markedsdirektør i Jackon, en av Europas 
ledende produsenter av isolasjon og byg-
gesystemer. 

Enorm vekst for panel
Hasås har i flere år vært en av Lundgren 
Hyvleris største kunder. Nylig ble det kjent 
at Hasås har kjøpt opp Lundgrens. 
Plasseringen til Lundgrens i Nord-Sverige 
er unik med hensyn til råvaretilgang og 
skaper en unik mulighet til videreutvikling 
av konseptet Stjernepanel. Markedet for 
interiørpanelet fra Hasås har vært gjen-
stand for sterk vekst de siste to årene.
 – Dette er et ledd i satsningen AT Skog 
har gjennom eierskapet i Hasås for vekst 
og ekspansjon i hele verdikjeden, forteller 
styreleder i Hasås, Anders R. Øynes.

Espen Bjørbæk.

til Bjørkedalen, som er en aktiv skogsbygd 
i Porsgrunn. Han er i god lære hos sviger-
far.
 – Til å være en som aldri har holdt i en 
motorsag, er Richards innsats meget bra. 
Han er veldig flink til å rydde kvist, er 
Mortens attest til svigersønnen.

Må forstå skur og slip
Humøret er godt foran det ferdig hogde 
tømmeret. Gårdens selvhogger får høre at 
han er god til å lære bort, men at han også 
vil ha oppgavene utført på sin måte.  
 – Jeg blir nok aldri utlært, konstaterer 
Richard. Mari er i en bratt læringskurve på 
å forstå stammespråket.
 – Pappa er nøye på at jeg må lære meg 
uttrykkene. Det er ikke bare enkelt å vite 
forskjell på skur og slip. Han forventer at 
jeg setter meg inn i skogbruksuttrykkene, 
sier Mari.

Historien gjentar seg
Seniorhoggeren Morten har selv gått gra-
dene i skogbruk.
 – Jeg giftet meg til skog og kunne ingen-
ting om skogbruk. Jeg ble med svigerfar og 
lærte av ham, så historien gjentar seg, sier 
Morten. Han går og sparker litt i grusen på 
høsten og lengter etter å komme i gang 
med hogsten.
 – Det er veldig deilig når frosten kom-
mer og hogstsesongen kan begynne. 
Målet vårt er ikke å få ut mest mulig tøm-
mer hver dag. Vi rydder også kvist samti-
dig sånn at det er enklere å få plantet når 
våren kommer. Det er godt å få brukt 
kroppen. Jeg har aldri vært på treningsstu-
dio. Jeg får treningen ute i skogen, sier 
Morten.

Møteplass for tre familier
– Tre familier samles på gården for å bli 
med ut og jobbe i skogen. Jentene våre på 
6 og 10 år er med. Pappas bror, søsken-
barn, mammas søsken og svigerfar er en 
del av fellesskapet, som tilfører oss verdier 
vi setter pris på, sier Mari.
 – Skogbruket vårt er smått, men vi får 
mye ut av det likevel selv om det ikke gir 
så mye økonomisk. Å la Mari og Richard 
overta tidlig var en stor fordel. En vet jo 

aldri hva som skjer. Hvis de ikke overtok 
her såpass unge, ville de bodd et annet 
sted. Da ville jeg hatt et problem når jeg 
blir 80, sier den tidligere skiftarbeideren i 
Norcems gruver. Han gikk av med pensjon 
da han var 62. 

Slutt på papirlapp
– Jeg fant ut at jeg hadde nok å gjøre på 
fritida, oppsummerer den hogstglade pen-
sjonisten. Han kan savne papirlappen han 
pleide å henge på tømmeret som skulle 
hentes av AT Skog. 
 – Vi har diskutert mye, men det er slutt 
på papirlapp nå, konkluderer skogeier 
Mari. Den nye generasjonen skogeier på 
gården er digital, så kan senior bruke all 
sin tid på det han liker best.

Selvhoggeren Morten (f.v) med svigersønnen 
Richard Evensen og datteren Mari.

Oppkjøp av svensk 
høvleri og ny leder

Selvhoggere, som melder tømmer 
henteklart utover våren, må vurdere 
kjøreforholdene. Skogeier må følge 
med på om veien deres faktisk er kjør-
bar når de melder tømmeret klart til 
henting. Vinterhogd tømmer skal mel-
des henteklart før 1. april. Etter denne 
fristen må du melde henteklart senest 
14 dager etter at tømmeret er hogd. 
Det er viktig å melde henteklart fortlø-
pende slik at ikke tømmer hoper seg 
opp i vårløsningen. 

Er skogsbilveien 
kjørbar?
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– Vi er konkurransemennesker begge to, 
sier Helene og Fredrik Nybråten. Det var 
enkelt å spørre ekteparet i Skien om de 
ville være først ut med å ta kurset. Helene 
og Fredrik overtok gård og skog på 830 
mål for drøyt tre år siden. 

– Moro med skog 
– Vi synes det er veldig moro å drive med 
skogbruk. Det er en blitt en livsstil. Vi legger 
ned mange timer ute. Til større hogster har 
vi benyttet AT Skog, mens vi produserer 
ved selv, forklarer Fredrik (30). Helene (31) 
lurer på mye med skogbruk. Selv om hun 
spør de andre i familien, kan hun nå få 
muligheten til å lære på pc eller mobil.

Film og quiz
Med pc’en foran seg på spisebordet, 
registrerer Fredrik seg på bedreskog.no 
med brukernavnet Fredrik og epostadres-
sen. Helene har satt fram kaffe og kringle. 
De er klare til å lære.

 – Hvilket perspektiv er viktig i skogbru-
ket, leser Helene fra den første quiz’en.
 Kurset begynner med en introduksjon. 
De ser den første videofilmen på et drøyt 
minutt. For å skjerpe oppmerksomheten 
til kursdeltakeren, har kursfilmene korte 
og tydelige budskap etterfulgt av to til tre 
spørsmål.
 – Der velger vi vel generasjonsperspek-
tivet, foreslår Fredrik til svar.

Fra feil til full pott
Første trinn i kurset gir 2 av 3 riktige svar.
 – Jeg tror jeg vet hvem vi fikk feil på, 
sier Helene. De svarer på nytt og får full 
pott. Etter flere trinn i kurset med kort 
video og quiz, liker Helene veldig godt 
opplegget.
 – Jeg har dysleksi, så for meg er det 
kjempefint at innholdet blir presentert av 
en fortellerstemme mens det vises i tekst, 
konkluderer hun før neste quiz også 
besvares riktig.

 – Der fikk vi faktisk 100 prosent riktig 
på 48 sekunder, sier Fredrik.
 – Det er ikke verst, konkluderer Helene 
fornøyd.
 Helene og Fredrik kan ta en pause fra 
kurset når de ønsker. Progresjonen blir 
lagret når de har registrert en bruker.

– Interessant og morsomt
– Dette kurset synes jeg er veldig ålreit. 
Innholdet blir repetert når vi må ta quiz 
etter hvert tema. Det er interessant og 
morsomt. Dessuten kan vi spille av video-
en om igjen uten av vi mister progresjo-
nen. Jeg ser også at vi kan velge tema i den 
rekkefølgen vi ønsker, men jeg synes det 
er lurt å starte på begynnelsen. Det er 
også tøysesvar her. Det er litt morsomt og 
gjør kurset mindre høytidelig, sier Fredrik.
 De skal garantert fullføre hele kurset og 
anbefale svigerfar og far til å gjøre det 
samme.

– Nyttig for de fleste
– Selv om svigerfar kan mye og lærer oss, 
så tror jeg han vil synes at dette kurset er 
artig å ta. Kurset vil være veldig nyttig og 
lærerikt for de fleste. Det blir aldri kjede-
lig og vi synes alle tema er interessante å 
få et innblikk i. Ingen lange og tunge vide-
oer, men ryddig og lett, konkluderer 
Fredrik og Helene Nybråten.
 Se premieresending fra AT Studio på 
YouTube. AT Skog inviterer alle skogeiere til å lære om skogbruk og friske 

opp kunnskap i BEDRESKOG kompetanse – et nettkurs som starter 
ved rota og bygger seg opp gjennom nyttige temaer og leksjoner. 
Kurset er gratis.  Prøv i dag på bedreskog.no.

Helene og Fredrik 
tester BEDRESKOG

 Nettkurs: Utviklet av AT Skog med 
 støtte fra Innovasjon Norge

 Test deg selv: bedreskog.no

 Målgruppe: BEDRESKOG kompetanse 
 er spesielt utviklet til deg som eier 
 skog. Kurset bygger på et stigende 
 kunnskapsnivå, så her håper vi at 
 alle skogeiere kan lære noe nytt uan
 sett alder og kompetanse.

 Formål: Å få flere aktive skogeiere. 
 Forskning viser at de som er minst 
 aktive i skogen sin, kan minst om
 mulighetene i skogbruk. Mer kunn-
 skap resulterer i en bedre skog for 
 skogeieren og for neste generasjon.

 Åpent for alle: BEDRESKOG kompe- 
 tanse er gratis.

Dette er BEDRESKOG 
kompetanse



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

Gratis abonnement

Film om  
vindfallhogst

Årsresultatet i AT Studio

Bestill  
skogbruksplan

Rabatt på  
planteutstyr
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AT Skog har avtale med nettbutikken 
Norlog om kjøp av planteredskap til rabat-
tert pris. Norlog gir AT Skogs medlemmer 
10 prosent på planteutstyr. Bruk rabattko-
den ATSKOG22 og du får rabatt på følgen-
de artikler:

 Pottiputki planterør (valgfri størrelse)
 Silvitec bæresystem for barrot- og 

 pluggplanter
 Pottiputki sele med plantekurver
 Plantespett med utbyttbar 30 mm 

 hullpipe
 Plantespett fast hullpipe 40 mm

På tide å stelle  
skogen

Studenter, elever og lærlinger i skogfag får 
gratis abonnement på magasinet Skog og 
Norsk Skogbruk. Ordningen ble innført for 
tre år siden med økonomisk støtte fra 
flere aktører i skognæringen. AT Skog er 
med som sponsor av abonnementene. 
Kjenner du noen som er i gang med 
utdanning rettet mot skogbruk kan du 
sende navn og adresse til post@skog.no 
for gratis magasinet Skog og line.venn@
norsk-skogbruk.no for gratis Norsk 
Skogbruk. 

Skogkurs har publisert tre nye filmer om 
vindfallhogst. Disse er aktuelle for alle 
som har opplevd vindfall på skogeiendom-
men. Sjekk ut nettsiden skogkurs.no.

Du finner de nyeste sendingene på 
YouTube.
15. mars: Markedsnytt med info om kun-
dene våre – hvem kjøper tømmeret og 
hva brukes det til?
21. mars: Presentasjon av årsresultatet 
med styreleder Olav A. Veum (til høyre)
og adm.dir. Anders R. Øynes. 

av dårligere kvalitet. Ungskogpleie kan 
finansieres med innestående skogfonds-
midler. Kommunene gir også tilskudd. AT 
Skog har dyktige og effektive entreprenø-
rer, som utfører arbeidet på timeba-
sis. Tidsforbruket varierer med høyde og 
tetthet i bestand. Timepris for motorma-
nuelt arbeid er 500 kroner per time ekskl. 
mva. Pris per dekar ligger normalt i inter-
vallet 400 til 800 kroner. Ønsker du at 
våre fagfolk skal sjekke om skogen din 
trenger pleie? Fyll ut kontaktskjema 
under skogkultur på atskog.no.

Vår og forsommeren er en fin tid for ryd-
ding i ungskogen. Ungskogpleie går ut på 
å skaffe de beste trærne mer plass slik at 
de kan utvikle seg uten unødig hindringer 
av andre trær. Fortrinnsvis fjernes trær 

Eier du skog i Songdalen i Agder eller Alver 
i Vestland? Da er det fortsatt mulig å 
bestille skogbruksplan. Du finner bestil-
lingsskjema på AT Skogs nettside. Kontakt oss


