
 – Jeg er interessert i alt som har med 
skogbruk og natur å gjøre. Jeg liker å 
lære bort. Dessuten er det veldig spen-
nende å se hvem som kommer inn 
døra for å gå på kurs, sier Peder. 

Økende interesse
– Mange skogeierlag vil kun ha egne 
medlemmer på kurs, men jeg vil anbe-

fale å åpne kurs for andre, også. Da ser 
jeg at færre kurs blir avlyst. Det kom-
mer deltakere fra hele Østlandet til 
kurs i Kragerø. I tillegg til skogeiere 
som skal hogge selv, er det linjerydde-
re, stiryddere, kommune- og bedrifts-
ansatte som trenger kurs. Det er også 
mange unge og voksne som er lei av å 
jobbe inne og foran pc. Interessen for 
skogbrukskurs har økt. Om våren er 
det skogplanting og ungskogpleie som 
er aktuelt, mens om høsten og vinteren 
er motorsagkurs populært, oppsumme-
rer Peder Aarø. Les hele saken på 
atskog.no.

– Jeg har blitt det jeg har villet, sier kur-
sinstruktøren, bedriftslederen og saue-
bonden i Kragerø. Han rekker over inn-
holdsrike dager ved å dele seg ganske 
tydelig på de tre interessene. 
 Innimellom jobben, som omfatter 
rundt 500 oppdrag i året innen trepleie 
og linjerydding, setter han av tid til å 
holde kurs. I fjor hadde han 25 kurs. 

Lader opp i sauefjøset
– I helgene blander jeg ikke jobb og fri-
tid. Da bruker jeg tiden på hobbyen 
min, forklarer Peder og inviterer inn i 
sauefjøset. Der, sittende foran de store 
glassvinduene med utsikt over saue-
flokken, er et av stedene den engasjer-
te og aktive Peder lader batteriene. 
Under lammingen i vår, skal flokken 
øke med 110 lam. 
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– Jeg liker å lære bort
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Populære kurs
– Jeg klarer ikke å holde kjeft og har 
mange ideer. Jeg får utført ideene, 
også, presiserer 58-åringen på Aarø 
gård. Gården, med en produktiv skog-
eiendom på 2000 mål, ble kjøpt av 
oldefaren i 1904. 
 Han innrømmer at han er litt for god 
til å markedsføre kursene han setter av 
tid til. De blir fort fulle. 
– Ekstra viktig dette året, er kurs i 
Norsk PEFC Skogstandard. Alle som 
skal jobbe i skogbruk må oppdatere 
seg etter den nye standarden fra 1. 
mars. Dette kurset kan også tas som 
nettkurs. Skogkurs har veldig mange 
gode nettkurs, presiserer Peder. Selv 
om han har vært instruktør siden 1995, 
er engasjementet like stort. Innen som-
meren skal han arrangere 15 kurs. 
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Skogkurs opplever  
økende interesse for 
praktisk skogsarbeid

Skogkurs: Skogbrukets Kursinstitutt 
(Skogkurs) ble stiftet i 1958. 37 med-
lemsorganisasjoner eier kursinstituttet, 
deriblant AT Skog.

I 2022: Instruktørene gjennomførte 610 
kurs. De fast ansatte gjennomførte i til-
legg 250 kurs og tiltak. Mest populære 
er motorsagkurs, ungskogpleie, bruk av 
skogbruksplan, skogfond og skatt og 
feltkontroll av hjortevilt.

Ønsker du kurs? Sjekk skogkurs.no 
eller kontakt ditt lokale skogeierlag, 
som kan arrangere kurs i samarbeid 
med Skogkurs.

FAKTA

Vil du lære å bruke motorsag, plante riktig eller stelle ungskog? 
Peder Aarø er en av 30 dyktige instruktører hos Skogkurs.
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Rabatt på  
ungskogpleie

Håper på god 
effekt av økt 
tilskudd

Eventuell befaring og endelig avtale kan 
utføres etter dette, det er bestillingstids-
punktet som er avgjørende for rabatten. 
 Med gode offentlige tilskudd, rabatt 
fra AT Skog og bruk av skogfond med 
skattefordel blir dette viktige tiltaket for 
framtidsskogen og klimaet særdeles 
gunstig. AT Skog har god tilgang på kva-
lifisert arbeidskraft i hele geografien. AT 
Skogs mål i år er 23 000 dekar utført 
ungskogpleie. 
 Skogen må pleies i tidlige vekstår for å 

oppnå en god produksjon og kvalitet, 
akkurat som med planter og vekster i 
egen hage. Det er viktig for planleggin-
gen hos entreprenørene som utfører 
jobben, at oppdragene kommer inn så 
tidlig som mulig på våren. Noen 
bestand skal tas før løvet kommer, men 
ellers kan ungskogpleie gjennomføres 
uavhengig av årstid. Bestill ungskogpleie 
av din lokale skogbruksleder eller benytt 
skjema under skogkultur på vår hjem-
meside. 

Bestill ungskogpleie innen 17. mai og få 10 % på veiledende 
priser.
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Hubert Kondrak (til v.) og Tøger Skolem tar oppdrag i ungskogpleie.

Statsforvalteren i fire fylker melder om 
full pott med friske tilskuddsmidler for 
2023. Fjorårets midler ble ikke brukt 
opp, så oppfordringen er klar – bestill 
ungskogpleie i dag og benytt deg av en 
meget god tilskuddsordning.
 Statsforvalteren i Vestland: 5 millio-
ner kroner til skogkultur. De fleste 
kommuner i Vestland gir ganske høye 
tilskudd til ungskogpleie, historisk sett 
mellom 60 og 70 %, opplyser senior-
rådgiver Torgrim Østgård.
 Statsforvalteren i Rogaland: Nær 3 
millioner kroner til skogkultur. De siste 
årene er ikke tilskuddsrammen brukt 
opp. Årlig utbetaling til ungskogpleie 
har vært mellom 300 000 – 600 000 
kroner årlig. - Behovet er vesentlig 
større, så her er det bare å gi gass, 
oppfordrer fylkesskogmester Stein 
Bomo.   
 Statsforvalteren i Agder: 10 millioner 
kroner til skogkultur. Det ser ut til at 
kommunene i Agder øker innsatsen i 
ungskogpleie og legger seg på en til-
skuddsprosent på nær 50 %. - 
Kommunene og vi håper dette gir en 
ønsket effekt, og dermed gir ungskog-
pleien en «boost» i Agder, sier fagleder 
skog, Karl Gjermund Damli.
 Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark: 9,6 millioner kroner til skog-
kultur. I år vil alle kommunene gi 40 % 
tilskudd til ungskogpleie, som er et 
høyt prioritert tiltak. Mer enn 90 % av 
tilskuddsmidlene de siste årene, er 
brukt til ungskogpleie. - Vi vil ha så høy 
aktivitet som mulig, presiserer senior-
rådgiver Ingrid Knotten Haugberg.
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Skogeiere, som leverer tømmer gjennom 
AT Skog, er en del av AT Skogs gruppe-
sertifisering. Medlemmene våre må 
sammen sørge for at disse retningslinje-
ne blir fulgt. Signering av tømmerkon-
trakten gir skogeier et ansvar og en for-
pliktelse til å følge PEFC skogstandard og 
lovverket.

Hver vår gjennomføres valg av utsending 
til AT Skogs årsmøte. Årets valg i 69 valg-
kretser, gjennomføres digitalt fra mandag 
27. mars til søndag 2. april. Det digitale 
møterommet finner du i Min side, der du 
har tilgang til å stemme hele uken.
 Rundt 8500 medlemmer benytter i dag
Min side. Valg av utsending til AT Skogs
årsmøte 10. mai vil foregå der. Har du ikke 
tatt i bruk Min side, må du skaffe deg til-
gang i dag for å være klar til valguken. 

Ønsker du kurs?
For selvhoggerne, som leverer tømmer 
gjennom AT Skog, kreves det kompetan-
se i Norsk PEFC Skogstandard. Dette kan 
tas som et nettkurs fra 15. mars via 
Skogkurs og kan dekkes av skogfonds-
midler. Alle selvhoggere må ta nytt kurs 
innen 31. desember da dagens kompe-
tanse er foreldet fra 1. januar 2024

Slik gjør du:
✔  Gå til Min side på atskog.no
✔  Når du har logget inn med BankID 
 velger du «Allerede registrert medlem i 
 AT Skog»
✔  Du fyller ut ønsket kontaktinformasjon 
 og trykker «Lagre»
✔  Henvendelsen din registreres hos 
 AT Skog, som verifiserer ønske om 
 tilgang med medlemsregisteret
✔  Du får en tekstmelding fra oss når du 
 har fått tilgang til Min side.

Alle skogeiere som hogger selv, må oppdatere seg med nytt kurs i 
Norsk PEFC Skogstandard innen utgangen av 2023.

Som medlem i AT Skog kan du være med å påvirke din organisasjon.

Ny PEFC fra 1. mars  
– hva må du gjøre?

Bruk din stemme i uke 13 De største 
endringene
I den reviderte versjonen av Norsk 
PEFC Skogstandard er dette de stør-
ste endringene: 
✔  Skjerpet hensyn til biologisk 
 mangfold og friluftsliv
✔  Økt hensyn til fugler 
✔  Vurderinger og valg skal i større
 grad dokumenteres
✔  Mål om å øke andelen lukkede 
 hogster
✔  Krav til ungskogpleie 

Revisjon hos skogeier med revisor Johan Landorf fra Intertek.
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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

3
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Sortiment 660 eik sagtømmer sams
Pris til skogeier: 750 kr/m³
Lengde: 3 m (+/- 10 cm)
Diameter: Min 20 cm, max 90 cm (max 
25 % av volumet under 25 cm ub)

Sortiment 440 osp sagtømmer
Pris til skogeier: 500 kr/m³
Lengde: 3 m (+/- 10 cm)
Diameter: Min 22 cm, max 90 cm 

Sortiment 617 ask sagtømmer             
Pris til skogeier: 650 kr/m³
Lengde: 3 m (+/- 10 cm)
Diameter: Min 20 cm, max 90 cm 

Leveranser fra skogeiere i Agder til 
Hamran Lauvtre AS
Mottak er terminalen i Eydehavn – kan 
samlastes med biovirke og palletømmer 
til Ilim. Mottak er terminalen i Strømsvika 
– kan samlastes med gran massevirke og 
palletømmer/sagtømmer til Ilim

Sortiment 620 eik sagtømmer sams     
Pris til skogeier: 750 kr/m³
Lengde: 3,10 og 4,50 m (- 0/+ 15 cm)
Diameter: Min 20 cm, max 90 cm  (max 
25 % av volumet under 25 cm ub)

Detaljert kravspesifikasjon og apterings-
instruks på lauv sagtømmer til de ulike 
kjøperne, blir sendt fra AT Skog når skog-
eier har sendt inn tømmerinnmelding.

AT Skog kjenner til mange skogeiere 
som ønsker å levere partier med skur-
bart virke av eik og osp. Ask kan også 
felles og omsettes hvis det kan doku-
menteres sykdom på treet. Frisk ask er 
rødlistet og skal ikke omsettes. Mottak 
for sagtømmer av lauvtre er nå eta-
blert på Herre i Bamble, Eydehavn i 
Arendal og Strømsvika i Mandal.

Mindre volum av lauv
Utfordringen med sagtømmer av lauv, 
er å finne nok volum av tilfredsstillen-
de kvalitet til å fylle et tømmerbillass 
og unngå minstepartitillegg. Det er 
samtidig lite tilfredsstillende for skog-
eiere å legge fint skurbart lauvtømmer 
i haugen for biovirke eller vedtømmer. 
På de nevnte terminalene kan skogei-
erne levere mindre volum med lauv 
sagtømmer enn 15 m³ uten å betale 
minstepartitillegg. Forutsetningen for 
dette er at skogeieren har annet tøm-
mer for levering til kai, som transpor-
tørene kan fylle opp lasset med.

Leveranser fra skogeiere i Telemark 
til Viken AT Market
Mottak er terminalen på Herre – leve-
ransen kan samlastes med gran og 
furu massevirke og palletømmer til 
Ilim.

Kontakt oss

20 000 kroner 
til sammenslått 
skogeierlag
I AT Skogs område er det 98 skogeier-
lag. Holum og Mandal i Agder er de to 
siste lagene som slo seg sammen i 
2018. I januar hadde AT Skog workshop 
for skogeierlagene, der lagene selv 
bidro til å dele ideer for å skape mer 
aktivitet for skogeiere lokalt. Det kom 
fram at flere lag jobber med sammen-
slåing for å lykkes bedre med rekrutte-
ring, engasjement og aktivitet. AT Skog 
er positiv til sammenslåing og vil fra i 
år bidra med 20 000 kroner til det 
nyoppretta laget. 

Sagbruk etterspør eik og osp
Etterspørselen etter sagtømmer av lauvtre øker. I samarbeid med våre 
kunder, har AT Skog etablert mottak for sagtømmer av eik og osp.
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