
rasting og bålbrenning. Jeg hadde ikke 
hogd så mye som jeg gjør nå hvis det ikke 
var for stormskadene, men jeg er heldig 
tross alt siden tømmerprisen er brukbar 
og at det var mye hogstmoden skog i 
samme bestand som stormskadene, sier 
Arne. 

– Greit oppgjør
Forsikringen i Skogbrand kompenserer 
for økte driftskostnader og redusert 
virkesverdi. Arne skulle ønske at den også 
dekket andre kostnader, slik som ekstra 
opprydding og eget arbeid. 
 – I mitt tilfelle gikk oppgjøret greit, men 
ved større skader ville jeg fått en høyere 
driftspris. Da ville ikke forsikringen dekket 
denne. Vi bør ha en ordning som dekker 
faktisk kostnad for skogeieren for å få ut 
tømmer og rydde opp for å unngå blant 
annet oppblomstring av barkbiller, mener 
Arne, som engasjerte AT Skog for å hogge 
den stormskadde skogen. 
Skogsentreprenørene Bjørn Botne og Geir 
Magne Våle har hogd 4800 kubikk, der 
rundt 1700 kubikk er trær som er felt av 
stormen. Totalt er det cirka 2000 kubikk 
som er stormskader. Skogeieren skryter 
av de dyktige skogsmaskinførerne. 
 – De får med seg det de kan av tømmer 
fra de vindfelte trærne og tipper rota 
tilbake. Det er viktig for sikkerheten til 
folk som går i skogen og det ser penere 
ut, avslutter Arne Midtgarden.

Under stormen i november i fjor røsket 
vinden opp, for første gang i hans 
57-årige liv, store trær flere steder på 
eiendommen på Nesland i Vinje. Trær 
ramlet ned der skogen normalt ikke er så 
værutsatt.  
 – Jeg prøvde å få oversikt. Jeg gikk rundt 
på 12 ulike felt og så at det bare ble verre 

og verre. Da var 
det ikke moro å 
være skogeier. 
Det meste var 
hogstmoden gran. 
Jeg tenkte ganske 
fort at jeg måtte 

dokumentere 
skadene før snøen kom, så jeg fikk filmet 
områdene med drone. Det hjalp meg 
etterpå da jeg skulle dokumentere 
skadene, forklarer Arne, som har jobb 
som landmåler i Vinje kommune.

Arne har skogforsikring i Skogbrand, som 

Nytt

– Jeg har aldri opplevd så ekstrem vind. I et tidligere uvær 
forsvant deler av låvetaket, men det er første gangen 
jeg har sett skogen ligge på kryss og tvers. Det så helt 
forferdelig ut, sier Arne Midtgarden.

– Da var det ikke moro  
å være skogeier
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faren hans også hadde før ham. Han 
kjenner flere skogeiere som fikk 
stormskader den dagen, som ikke har 
forsikring. Ifølge Skogbrand var bare 50 
prosent av skogeierne i de verst 
stormrammede områdene forsikret. I AT 
Skogs geografi er det meldt inn 
stormskader fra 80 skogeiere.
 – Mange uforsikrede skogeiere trodde 
de var forsikret mot storm. 
Oppfordringen til deg som er skogeier, er 
å sjekke at du faktisk er forsikret mot 
brann, snø og storm. For snitteien-
dommen utgjør forsikringskostnaden 500 
– 600 kroner, sier direktør for skog i 
Skogbrand, Kjetil Løge. Han fremhever at 
Norge trolig har Europas rimeligste 
skogforsikring på litt over en krone per 
mål. I tillegg kan skogforsikringen dekkes 
med skogfond. 
 – Jeg har alltid hatt skogforsikring. Det 
er mest på grunn av brannfare siden 
skogen ligger i område der det er en del 
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I AT Skogs 
geografi er 
det meldt 

inn stormskader fra  
80 skogeiere.



 

AT Skogs døtre er 
rigget til vekst

– Etterspørselen etter ferdigmalt kledning 
har økt hvert år siden Hasås investerte i 
malingsanlegg i 2004. Vi har derfor investert 
rundt 30 millioner kroner for å øke 
kapasiteten. Logistikken blir også smartere 
og mer effektiv. Vi sparer mange kilometer 
med truck ved å samle hele maleprosessen 
for to til tre strøk og lagring i samme bygg, 
sier administrerende direktør i Hasås, Jan-
Erik Engebretsen.

Kortere leveringstid
Anlegget gjør at leveringstiden blir 
betydelig kortere, noe som vil gjøre oss 
enda mere konkurransedyktige. Det gamle 
anlegget, som fortsatt er et moderne 
anlegg, skal fortsette som før. Med det 
opprinnelige anlegget vil Hasås også levere 
ferdigmalte spesialprodukter, som 
produseres i eget spesialhøvleri etter 
kundens ønsker med kortere levringstid.
 – I dag produserer vi 1,8 millioner 
løpemeter med behandlet kledning i året 
på to skift. Det nye anlegget kan ta unna 
rundt 2 millioner løpemeter på ett skift og 
har kapasitet til en vesentlig økning utover 
dette. Siden vi har to malingsanlegg, kan vi 
teste ut nye og miljøvennlige løsninger i 
samarbeid med Jotun parallelt med det 

daglige produksjonsbehovet, sier 
Engebretsen.

Ny tørke på Telemarksbruket
Telemarksbruket øker tømmerforbruket 
med 50 000 kubikk, fra 80 000 gjennom 
anlegget i dag til 130 000 kubikk.
 – Investeringen er 18,5 millioner kroner. 
Vi er en stor intern leverandør av trelast til 
Eikås og Hasås. Vi har levert til begge før, 
men med AT Skog som felles eier kan vi 
forsterke og optimalisere kundeforhold-
ene. Hasås blir nå vår største kunde. Med 
økning på 50 000 kubikk tømmer kan 
skogeieren få levert mer kortreist furu-
tømmer til oss. Dette er den største enkelt-
investering på Telemarksbruket siden vi 
monterte ny saglinje i 2004, sier daglig leder 
Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket i Bø. 
 Med investeringen responderer 
sagbruket på den økte etterspørselen etter 
trelast, som må innom tørking før kundene 
kan benytte seg av kvalitets-produktene fra 
furuskogen. Sagbruket har også bygd nytt 
lager på 1500 kvm for bedre oppbevaring 
av trelast og asfaltert hele området. Fokus 
på bedre kvalitet gjennom hele produk-
sjonen og optimalisering av driften har gitt 
gode resultater allerede.

Dobler impregneringen  
hos Eikås
Eikås sagbruk har i sommer fått montert 
nytt impregneringsanlegg til rundt 2,1 
millioner kroner, som øker kapasiteten fra 
9000 til 18 000 kubikk. Det økte volumet til 
impregnering kommer fra sagbrukets 
høvel, der det var kapasitet til å øke 
volumet. Råvaren kommer fra 
Telemarksbruket. 
 – Vi blir en sterkere leverandør av 
impregnert i kjerneområdet til Eikås og en 
sterk samarbeidspartner for kundene 
våre. Prosjektledelsen hos Eikås har vært 
veldig god. Demontering av gammelt og 
montering av nytt anlegg har bare tatt 
noen få sommeruker, sier administrerende 
direktør Jan-Erik Engebretsen i Hasås. 
Prosessen med å fusjonere Eikås sagbruk 

inn i Hasås er i gang og blir formell fra  
1. januar 2023. 

Strategisk grep
Høsten 2019 kom ønske om en tydeligere 
og økt satsing i skogindustri inn i AT Skogs 
strategi. Det neste halvannet året overtok 
AT Skog både Eikås Sagbruk, Telemarks-
bruket og Hasås. Hasås har i tillegg kjøpt 
opp Lundgrens Hyvleri i Sverige. 
 – Selskapene er samlet under AT 
Industrier, der det jobbes godt og mål-
bevisst med å optimalisere, effektivisere 
og utnytte hverandres potensiale, sier 
konsernsjef Anders R. Øynes.
 – I forretningsområdet AT Industrier har 
vi sett på hvilket selskap som gjør hva best, 
hvor kan vi øke og hvem skal satse på hva 
videre. Vi har sett på virkesstrukturen, flyt i 
distribusjonen av ferdigvarer, potensiale 
for økt kapasitet og hvor det skal produ-
seres. Målet er å samle potensialet i hele 
verdikjeden for økt verdiskaping, som skal 
gagne hele konsernet, sier Øynes.

Styrker merkevaren Hasås
I tillegg til de nylige investeringene i 
forretningsområdet AT Industrier, skal 
også Lundgrens hyvleri øke produksjonen 
sin til Hasås. Hasås er en sterk merkevare i 
både proff- og forbrukermarkedet og kjent 
for høy kvalitet. 
 – Merkevaren ut mot kjeder og kunder 
er Hasås, mens Eikås og Lundgrens 
fusjoneres inn i Hasås. Telemarksbruket 
fortsetter som før, som leverandør internt 
og eksternt. Veksten vi presenterer i egen 
verdikjede tar utgangspunkt i 
Telemarksbruket, der råvaren nå kan økes 
med 50 000 kubikk tømmer. Oppsummert 
skal vi utnytte maskiner og personell 
bedre. Hver enhet blir mer robust i sine 
spesialområder, som gir større volum og 
lønnsomhet totalt sett, avslutter Øynes.

AT Skog har ambisjoner og investeringsvilje i sine nyopp-
kjøpte datterselskap. Status etter sommeren er nytt malings- 
anlegg hos Hasås, nytt impregneringsanlegg hos Eikås 
sagbruk og utvidet tørkekapasitet hos Telemarksbruket.  

Selskap: Hasås i Sandefjord, Eikås 
sagbruk i Hægebostad, Telemarks-
bruket i Midt-Telemark og Lundgrens 
hyvleri i Nordmaling i Sverige. Norsk 
Skogsmelasse, bioraffineri på Tau i 
Rogaland, er under utvikling. 
Ansatte: 160
Omsetning: Forventet omsetning i 
2022 på 1 milliard kroner.

Forretningsområdet  
AT Industrier

FAKTA

Administrerende direktør Jan-Erik Engebretsen i 
Hasås i det nye malingsanlegget.
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Skogmøtene byr på kort og lett 
informasjon om tømmermarkedet og 
mulighetene som åpner seg med 
energikrisen, revisjonen av Norsk PEFC 
Skogstandard og engasjementet i 

skogindustri og forretningsutvikling. 
Møtene passer for alle medlemmer. Vi 
håper å se deg på skogmøtet.  
Se dato, sted og tid i kalenderen på 
atskog.no

AT Skog inviterer alle medlemmer til skogmøter i perioden 19.  
til 29. september. 

Skogturné i fire fylker  
– kommer du?

Det viser Kapitals årlige oversikt over 
Norges 500 største bedrifter. AT Skog 
har klatret 169 plasser opp og er 
dermed på 338. plass over selskap som 
foretok det største spranget blant de 
500 største selskapene i Norge etter 
2021.

– Bygger stokk på stokk
– I AT Skog er vi opptatt av å bygge en 
sterk merkevare i hele verdikjeden. 
Dette gjør vi stokk på stokk samtidig 
som vi bygger opp kjernevirksomheten 
vår. AT Skog er hel ved både finansielt 
og strukturelt, sier administrerende 
direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

 – Vi blir lagt merke til gjennom denne 
oversikten og det er viktig for den 
ønskede utviklingen i Norge og i det 
internasjonale markedet. 
Tømmerstokken er i et internasjonalt 
marked og verdiskapingen vår er tuftet 
på råvaren fra medlemmene våre. Det 
er viktig å bygge opp handel rundt 
tømmerstokken. Vekst kan være 
krevende, men vi har nesten ikke 
rentebærende gjeld. Veksten er derfor 
sunn, sier Øynes. For konsernet AT Skog 
var omsetningen i 2020 drøyt en 
milliard kroner, mens den økte til 2,1 
milliarder kroner i 2021. Se hele 
artikkelen på atskog.no

AT Skog har inntatt topp 3 plasseringen over selskap i Norge med 
størst vekst i 2021.

Blant 500 selskap med 
størst vekst

Markedet endrer seg fort. Derfor 
oppdateres markedsinformasjonen fra AT 
Skog på nettsiden og jevnlig fra AT Studio. 
Tømmermarkedet er en av våre mest leste 
sider på nettsiden. Utover høsten kan du 
se jevnlig med sendinger fra AT Studio 
med oppdatering nasjonalt og status i 
eksportmarkedet. Følg med på atskog.no

AT Skog oppfordrer skogeiere i utvalgte 
kommuner i Agder til levering av 
heltrevirke. Det er stort behov for rydding 
av veikanter og jordekanter i Agder. Til 
dette formålet er levering av heltre en god 
løsning. Høye energipriser gjør at etter-
spørselen etter skogsflis til flisfyrte fjern-
varmeanlegg i Norge og på konti-nentet er 
økende. AT Skog har etterspørsel etter mer 
volum enn det vi har tilgjengelig som 
ordinært rundtømmer. Heltre er virke som 
leveres ved bilvei/velteplass med greiner og 
topp. Fordelen med å levere heltre framfor 
stammevirke, er at volumet på leveransen 
øker med 25 - 30 % – et volum som ellers 
blir liggende igjen i skogen.

Effektiv rydding
Levering av heltrevirke er godt egnet i 
områder som skal ryddes og hvor det er 
mange trær med relativt små dimensjoner. 
Hogst på barmark forutsetter at skogeier 
har tilgang på tømmerhenger for å unngå 
innblanding av sand, jord og stein. På 
vinterstid kan heltrevirket slepekjøres med 
traktor/vinsj og legges opp i haug med 
tømmerklo på traktoren.

Tørking i 1 – 2 måneder
Heltrevirke bør ligge lagret på velteplass for 
tørking minst 1 – 2 måneder (sommer) før 
det blir fliset opp. Dersom virket inneholder 
nåltrær, må det lagres til nålene blir brune 
og drysser av før det kan hogges til flis. I 
løpet av høst og vinter kommer AT Skog, i 
samarbeid med vår flisentreprenør, til å 
lage kjøreruter for å flise opp og 
transportere ut heltrevirke som er meldt 
inn fra skogeierne. Pris til skogeier på 
heltrevirke vil variere i forhold til avstand 
fra kai. AT Skog innfører dette som et 
prøveprosjekt. Se hvilke kommuner som er 
med på prøveordningen på atskog.no

Tømmermarkedet 
i flere kanaler

Oppfordrer til  
levering av  
heltrevirke



Skogprat med naturvern 
og friluftsliv

Ring vårt servicekontor på 
35 58 82 00
Åpningstid: Mandag til 
fredag fra 9.00 til 15.00
Tast 1 for Privat 

tømmerinnmelding
 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

Skogbrannfare? Trond minner om dette
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skogen. I tillegg er det viktig å holde 
skogsbilveier fremkommelige. Jeg har 
selv erfart å komme til stengte veier 
på utrykning med brannvesenet. 
Brannvesenet har utstyr og 
kompetanse til å rydde unna 

hindringer, men i en utrykning er det 
ikke dette vi ønsker å bruke tid på, sier 
Trond.

– Meld raskt fra til 110
– Hold gjerne vegetasjonen nede på 
gamle tømmersleper. På disse veiene 
kan brannvesenet komme seg nærmere 
området med tungt utstyr som fraktes 
på ATV eller traktor. Meld først fra til 
110. Skogbrann kan virke liten og 
begrenset i starten, men kan fort utvikle 
seg. Last ned appen «Hjelp 113» fra 
Norsk Luftambulanse, som gir deg 
eksakte koordinater for hvor du 
befinner deg. Det er til stor hjelp om 
den som kommuniserer med 
brannvesenet underveis er godt kjent i 
området. Da kan brannvesenet 
informeres om veier som kan brukes, 
hvor en finner vann og hvordan 
mannskapet skal komme seg inn i 
området, forklarer Trond.

Hva kan du gjøre?
Etter at brannvesenet er varslet og hvis 
du har en skogbrannstryker tilgjengelig, 
er det viktig å ikke slå på flammene da 
dette tilfører mer oksygen til brannen. 
 – Pass først og fremst på egen helse og 
sikkerhet før du prøver å begrense eller 
slukke. Flammene skal strykes tilbake 
samme vei som de kommer fra. Det er 
sjelden den som oppdager brannen har 
slike for hånd. Da kan du lage en egen 
ved å kappe av en grein, fjerne kvister til 
et håndtak og bruk på samme måte som 
skogbrannstrykeren. 

Trond Saga er skogbruksleder i AT 
Skog, men også deltidsansatt i det 
lokale brannvesenet. Han har noen 
tips til skogeiere.
 – Det er viktig å informere om 
bålforbud ved å henge opp plakater i 

opptatt av når skogen hogges.  
 Fra v. Tor Suhrke fra Bamble 
turlag, Bjørnar Løkstad fra Grenland 
friluftsråd, Øystein Klonteig fra 
stirydderlaget i Tinn og Rjukan, Per 
Furuseth fra Naturvernforbundet i 
Buskerud, Ottar Kåsa og Mari Beitnes 
fra Notodden og Hjartdal turlag, Sandra 
Holten Larsen fra DNT Telemark, Finn 
Evensen fra Skien turlag, bærekraft- og 
næringspolitisk sjef Simon Thorsdal 
fra AT Skog og Martin Lindal fra 
Naturvernforbundet i Buskerud.

AT Skog inviterte interesseorganisa-
sjoner i naturvern og friluftsliv 
i Grenland til skogprat i august. 
Responsen var meget god. Deltakerne 
fikk se hva som har skjedd på kort 
tid på et tre år gammelt hogstfelt. De 
fikk høre hvordan AT Skog planlegger 
og utfører hogst og ivaretar biologisk 
mangfold. Turlagene var også 
interessert i rutinene for rydding av 
stier etter hogst. Tilbakemeldingene 
var svært positive etter skogpraten, der 
gjestene også fikk formidlet hva de er 

Kontakt oss

Trond Saga (Foto: Torbjørg Loftesnes Bjørkholt)

Skogbrann- 
fare? Trond  
minner om  
dette


