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AT Skog eier 49 prosent av Moelven
Telemarksbruket.
aler og resten blir celluloseflis eller sagflis.
Vi ønsker primært å være i det norske markedet, men opprettholder noe eksport på
enkelte dimensjoner, forklarer Grimsgaard.
Omsetningen i Telemarksbruket er på rundt
75 millioner kroner. AT Skog eier 49 prosent
av sagbruket.

– Stokken skulle
vært firkantet
– Dagsproduksjonen er 350 til 400 kubikk. Skogeiere, som hogger 300, er like viktige
som de større, sier daglig leder Ole Grimsgaard (t.v) og salgssjef Svein Erik Kilen.

Skjærer bare furu
– Skjæremønsteret er annerledes for gran
og furu. Med tørking, sortering og lagring,
har vi ikke kapasitet til to tresorter. Gran fra
AT Skogs region skjæres derfor i Numedal.
10 – 12 sjåfører i vår geografi kjører tømmeret til de ulike sagbrukene. AT Skog organiserer transporten av tømmeret etter sagbrukenes behov. Moelven-konsernet har 11
sagbruk i sin Timber-divisjon.

På tog fra Bø
Geografisk dekker sagbruket Skien, Nome,
Notodden, Sauherad, Vinje, Tinn, Bø,
Etter transport på maks 6 mil, triller furutømmeret inn hos Moelven
Fyresdal, Drangedal og Kviteseid.
Telemarksbruket i Bø. Her er målet å få mest mulig verdi ut av stokken.
– Moelven er landets største jernbane– En firkantet stokk hadde vært optimalt for oss, spøker daglig leder
transportør i volum. Vi har 1
Ole Grimsgaard.
til 2 togavganger fra Bø hver
uke med totalt 2000 m3 tømI MANGEL AV firkantet stokk fra naturens
dimensjonsklasser. Hvilken
side, har sagbruket effektivisert driften i
klasse stokken havner i,
mer. Vi frakter cirka 85 000
alle ledd. Resultatet er overskudd for tredje
avhenger av toppdiameteren.
m3 massevirke årlig med
året på rad. Moelven Telemarksbruket med
De ulike tømmerklassene er
tog
fra Bø/Lunde. For skogDagssine 26 ansatte mottar og skjærer cirka 75
grunnlaget for de ulike treeierne er vi en viktig aktør
produksjonen for å etablere en så kort og
000 m3 furutømmer i året. Av dette blir 42
lastdimensjonene. Det ytterste laget og overskuddet blir
000 m3 til ferdig trelast. 1500 m3 blir det
på sagbruket effektiv transport som mulig.
flis. Så blir det et par bord på
Dagsproduksjonen på sagbrunye kvalitetsproduktet med høy andel kjerer 350 til 450 ket er 350 til 450 m3 tømmer.
sidene. Plank er det som er i
neved, kalt Malm 100.
midten av stokken.
En skogeier, som hogger 300
m3 tømmer.
kubikk, er en viktig bidragsytFra stokk til 13 kvalitetsklasser
– Hva er stokken verdt?
er like mye som de større. Det
– På målestasjonen i sagbruket vurderes
– Alt er salgbart, men med vesentlig ulik
er viktig at alle bidrar med sitt volum for at
lengde, diameter og kvaliteten på hver
verdi. På en kubikk regnes en totalpris på
sagbruket skal ha nok tømmer. Vi trenger
stokk. Dette er avgjørende for oppgjøret
530 kroner. Stokken består av 53 % materitømmer fra skogen året rundt.
til skogeier. Stokken sorteres etter 13 ulike
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Trivsel og tradisjon på
Skogtunet
Hele 14 utstillere omkranset Skogtunet på Dyrsku’n i jubileumsåret. Det var
betydelig flere enn før.
SKOGSELSKAPET SERVERTE CIRKA 500
porsjoner med nygrillet elg i lompe.
Presisjonssaging av nåværende og tidligere elever fra Søve fikk stor oppmerksomhet. AT Skog frontet trekull, kalt biokarbon,
som kan erstatte fossilt brensel i prosessindustrien. Skogbrukslederne i AT Skog
fikk også snakket med mange engasjerte

skogeiere om priser, planter og produksjon.
På Skogtunet deltok også flere høyskoler,
Aktivt Skogbruk, Velg Skog og Norges skogeierforbund. Det ble satt ny publikumsrekord under årets Dyrsku med drøyt 94 000
mennesker.
Se flere bilder under nyheter på:
www.atskog.no og på Facebook.

Nåværende og tidligere elever ved Nome vgs
avd Søve sørget for god underholdning med
motorsagstafetter.

Hedvig Strømstad, opprinnelig fra Kviteseid,
var på Dyrsku’n for 43. gang. Hun fant roen på
Skogtunet sammen med Tom Strømstad.

Skogselskapet startet grilling av elg ved morgengry.

Sina Sæthra Skjerkholt fra Tvedestrand oppsøkte Skogtunet med sine skogeierforeldre i
ny omsydd Felleskjøpet-dress.

Skogbruksleder i AT Skog, Olav Inge Nordbø
(t.v), fikk snakket om skog med mange gjester.

Gaute Finstad fortalte om biokarbon på AT
Skogs stand.

Rekrutteringsprosjektet Velg Skog med
Solfrid Marthiniussen (t.h) delte stand
med AT Skog. Målet er å få flere unge
til å velge skogbruksutdanning.

Tinna Soley Berglindardottir gjør seg klar til
motorsagstafetten. Den ble arrangert to ganger daglig og trakk masse folk.

Tradisjonen tro ble det servert bålkaffe fra
morgen til kveld. Den nye scenen/sitteplassen
i massivtre er ny av året fra Fylkesmannen i
Telemark.

Nå er tømmerkontrakter
tilgjengelig i
Skogeierportalen
AT Skog har lagt til en ny tjeneste
i Skogeierportalen. Fra 1. oktober
vil skogeiere kunne se dokumentasjonen på tømmerkontrakter og ha
mulighet til å signere dokumenter,
som driftsavtale og endringsordre.
AT drifter
Ved AT drifter vil all nødvendig dokumentasjon i forkant og etterkant av driften
legges ut i Skogeierportalen. Ved behov
for signering av f.eks. driftsavtale, vil man
kunne logge på og signere elektronisk.
Dette vil skje på samme måte som man
kjenner fra f.eks. nettbanker – istedenfor
å sende, skrive ut, skrive under, skanne og
returnere.

Private drifter
Ved private drifter vil all nødvendig dokumentasjon legges ut i Skogeierportalen i
forkant av driften. Samtidig vil skogeier
motta en SMS/E-post om dette.

Har du glemt passordet ditt?
Gå inn på skogeier.atskog.no, klikk på “Logg
inn” øverst til høyre. Nå kan du klikke på
“Glemt Passord” og deretter fyll inn e-postadressen din og sikkerhetskoden som er
oppgitt på nettsiden.

Har du ikke fått tilgang?
Send en e-post til atpost@atskog.no
der du skriver at du ønsker tilgang til
Skogeierportalen, så vil du får tilsendt brukernavn og passord på e-post.

Randi Palmgren Heimstad (t.v) og Silje Solbakken.

AT Skog gir husrom
til Silje og Randi
AT Skogs hovedkontor i Skien har tatt stiftelsen Livsglede for eldre inn i varmen. Den ideelle stiftelsen, som jobber for å gi eldre mer meningsfulle hverdager i hele landet, hadde behov for kontorplass.
LEDER FOR FRIVILLIGHET og utdanning,
Silje Solbakken, og veileder i livsgledepedagogikk, Randi Palmgren Heimstad, bor
begge i Grenland. Kontorplassen er derfor kjærkommen både praktisk og økonomisk. For AT Skog er bidraget en del av
vår sosiale profil. Hittil har Livsglede for
eldre rekruttert 125 skoler i landet, som
skaper møteplasser mellom eldre og unge
i nærmiljøet til felles glede. Hittil drives
78 sykehjem etter stiftelsens livsgledefilosofi.

Frivillighet
– Et grundig og systematisk arbeid skal
sikre at hver beboer opplever menings-

fulle aktiviteter. I andre enden meldes
det om andre effekter av livsgledekonseptet, som at beboerne er bedre ernært,
arbeidsmiljøet er bedre og det er lettere
å få med frivillige. Stiftelsen startet opp i
2005 av sykepleierstudenter, som ønsket
å bidra til bedre eldreomsorg. På 11 år har
vi fått til mye. Vi er blitt en nasjonal plan
for frivillighet. Vi vil være en av løsningene i morgensdagens omsorgsbehov og har
verktøyet som gjør det lettere å komme i
gang, sier de to glade damene. I AT Skogs
region har stiftelsen så langt fått livsglede for eldre inn i planen til 23 barnehager,
17 videregående skoler og 13 sykehjem.
Les mer på www.livsglede.no
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Nytt siden sist…

Bruk planter som
tåler en trøkk

Nytt kontor på Notodden
AT Skog leverer planter av høy kvalitet. Det er
også viktig med riktig planting og gode planteplasser.

AT SKOG HAR flyttet kontoret fra Sauland
til Notodden. Den nye adressen er
Heddalsveien 41. Bare rundt 50 meter fra
E134 langs Heddalsvannet, har AT Skog
flyttet inn i et næringsbygg med flere
firma. – Mye er uferdig, men vi nyter allerede de nye lokalene, sier skogbrukslederne

Arnfinn Haave (til h) og Håvard Bakka.
Oppvaskmaskin, møterom, sentralstøvsuger og dusj er blant oppgraderingene. – Vi
har bestemt oss for å bli mer huslige, lover
de to, som representerer kontorfellesskapet med seks mann. Les hele saken på
www.atskog.no.

Mest lest på Facebook

130 på miljøkurs

AT SKOG HAR solgt 1 550 000 planter i vår
og håper å passere 550 000 i høst, slik at
årsresultatet blir totalt 2,1 millioner planter. Det kan bli ny rekord.
– Det er flotte tall og sesongen er ikke
en gang over. Hvis det er mildt ute, er oktober og november fine plantemåneder. Hvis
noen ønsker å plante, er det ikke for sent,
oppfordrer teamleder for skogkultur, Kjell
Håkedal.
– 2-årige planter av gran M95 og M60
er mer etterspurt enn noen gang. Dette
fordi mange forsøk utført av forskningsmiljø i Norge, viser at 2-årige planter er
mer robuste mot for eksempel snutebiller
og vegetasjon. Derfor satser AT Skog på
denne plantetypen, sier Håkedal. – Siden
2004, da tilskuddene til skogplanting ble
fjernet, har næringa slitt med dårlige plantetall. Det har tatt tid å snu utviklingen selv
om tilskuddene er tilbake. Vi er nå på rett
vei. AT Skog har solid kompetanse på planting.. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller vil bestille planting og planter.
Skjema finner du på www.atskog.no under
«våre tjenester».

Ser v ice kontor

ARTIKKELEN «PER OLAVS tips for en sunn
skog» ble sett av over 8 000 personer på
Facebook sammen dag som saken ble
publisert og har siden nådd over 10 000
personer. Videoen, som viser Per Olav
Næss i skogsmaskinen, fenger fortsatt.
Søk opp AT Skog SA og lik siden vår!
Nyheten om at AT Skog øker prisen på
furu, har også spredd seg godt og er
hittil sett av 9600 personer.

130 SKOGSENTREPRENØRER I AT Skog deltok nylig på kurs i Norsk PEFC Skogstandard.
Kristian Ryntveit (t.v) og Olafur Lindgren i
Uvdal Skog var blant maskinførerne, som
fikk oppdatering i de siste miljøkravene før,
under og etter hogst. På skogkurset deltok
også 20 ansatte fra AT Skog, som jobber
ute i felt med skogeiere og entreprenører.
– Skogstandarden er kjøreregler, som skaper trygghet. Vi utfører hogsten forsvarlig,
grundig og bærekraftig. I praktisk arbeid må
entreprenørene av og til jobbe ut fra skjønn.
Da er det godt at vi har skogstandarden i
bunn, forklarer Ann Kristin Lunde, som er AT
Skogs kvalitet, miljø og HMS koordinator.
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Kontakt oss:
MAIL: atpost@atskog.no
SENTRALBORD: 07564 (eller 0 SKOG)
POSTADRESSE: Pb. 116 sentrum, 3701 Skien
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller mailadresse? Send endringer til aase.vinje@atskog.no

