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– I konflikter
kommer man langt
med sunn fornuft
– Det føles veldig bra når en konflikt ender med at folk tar hverandre i handa, sier
Sveinung Sauar foran slektsgården på Akkerhaugen.

Det er faktisk ganske mange bekymringer du kan kvitte deg med på 30
minutter om du benytter deg av gratis jushjelp fra advokat Sveinung Sauar.
– ETTER TRE ÅR som advokat for skogeierne i AT Skog, er det færre saker det blir noe
av enn jeg hadde forventet, oppsummerer
han.
Som andelseier i AT Skog, har du en gratis
førstegangskonsultasjon på inntil en halv
time. Sauar jobber først og fremst med
saker om fast eiendom, men du kan kontakte ham om alt av juridiske
spørsmål.
– Jus er et veldig stort fagfelt. Det er selvfølgelig spørsmål jeg ikke kan nok om selv,
men da hjelper jeg dem videre.

det ikke omfatter verdier på minst 200 000
kroner.
– Ja, jeg vil si over 300 000, også, sier Sauar.
– I tvister har de fleste en relasjon til
hverandre. Derfor har det en verdi i seg selv
å finne en løsning.
Ordningen med advokathjelp har en lang
tradisjon i AT Skog. Hver uke mottar Sauar
flere telefoner fra skogeiere.

– Min
jobb er også
å balansere
situasjonen.
Det koster
mange penger
å gå til retten.

– Legg saken død
– I de fleste tilfeller er sakene blitt løst tidlig og partene
kommer til enighet. Mange
skjønner at det å krangle og
gå til retten, koster mange
penger. Da skal det være noe veldig viktig å
krangle om, konkluderer advokaten.
Hans tips er å søke forliksløsninger hvis

Flest saker om festetomter
–
Det er mange henvendelser om festetomter, som
er et område med fryktelig
mange regler. Slike saker er
både enkle og kompliserte.
Fortsatt er det mange uavklarte juridiske spørsmål rundt
Tomtefesteloven. Jeg har en
del saker om avtaler knyttet
til fast eiendom, grensetvister, arv og odel, skjønnssaker
der det er snakk om erstatning ved omlegging av vei og saker om rettigheter ved
bruk av annen manns eiendom. Jeg får også

spørsmål om farskapssak og trygdesaker,
forklarer Sauar. I tillegg til advokatpraksis,
driver han saftpresseriet Epleblomsten AS
på Sauar gård.
Slik forbereder du deg
– Hvordan kan skogeieren få mest mulig ut
av de 30 minuttene med gratis råd?
– Jeg anbefaler å sende meg mail med alle
vedleggene som angår saken. For eksempel
kan jeg ikke svare på noe om festeavtaler
uten at jeg ser avtalen. Gjør godt rede for
fakta i saken og kartlegg den faktiske problemstillingen.
Uten dress
– Jeg svarer helst med mail. En halvtime går
fort og jeg bruker ofte mer enn 30 minutter
på å sette meg inn i saken. Det er en balansegang i tidsbruk, men jeg ønsker å gi et svar av
verdi før jeg opplyser om at gratis konsultasjon er brukt opp. Er det da ønske om mer
hjelp, tar jeg vanlig timepris, sier Sveinung
Sauar, som med et landlig hjemmekontor
ikke trenger å bruke dress på jobb.
– Nei, dress er noe advokater bruker i byen.
Les om medlemsfordeler på: www.atskog.no
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STOLT: Helle Landmark (9) fra Arendal snekret sin egen fuglekasse på AT Skogs stand.

Nytt

AKTIVITET: Opplæringskontoret for byggfag i
Aust-Agder sørget for bygg i tre til fuglene.

GLAD: Grete Pettersen fikk med seg et par
babyplanter av gran og furu.

En strålende god uke i Arendal

FURUFLIS: Duften av skog vekket skoginteressen i byen, der mange fikk en prat med
Simon Thorsdal og Anders R. Øynes på AT
Skogs stand.

Arendalsuka er blitt en viktig nasjonal møteplass for politikk og næringsliv.
AT Skog var i år en av 160 utstillere. Bare fra i fjor har antall arrangement
under den partipolitisk uavhengige uka økt med 40 prosent.
SKOGNÆRINGEN VAR GODT synlig i
media, i debatter og gateplan hele uka. På
Skogens dag trakk frokostdebatten om
«Tømmerstokkens muligheter» og seminaret om «Skogbrukets og jordbrukets mulig-

heter i det grønne skiftet», fulle hus. På vår
stand i den politiske gaten, fikk politikere
og skoginteresserte en god skogprat i duften fra furuflis. Les mer om Arendalsuka i
egen nyhetssak på www.atskog.no.

SKOGPOLITIKERE: Gunnar Gundersen (H)
deltok i flere skogdebatter og besøkte standen vår sammen med Line Henriette Hjemdal
(KrF) og møtte Simon Thorsdal (fra v.), Hans
Erik Røra, Kjell Håkedal og Stine Solbakken
fra AT Skog.

MIDT I SMØRØYET: AT Skogs stand lå sentralt i den politiske gaten.

AT Skog øker prisene på
sagtømmer og palletømmer
AT Skog øker prisen på furu sagtømmer (norsk og tysk kvalitet) med
15 kroner per m3 på nye kontrakter for hogst høsten 2016. Prisen
gjelder fra 29. august.
SKOGFAMILIE: Randi Risdal fra Arendal kom
innom oss sammen med faren Gjermund og
farfar Magne. Magne Risdal jobbet i Nidarå
tømmersalgslag fra 1956 til 1991.

DEBATT: Styreleder i AT Skog og Norges
skogeierforbund, Olav A. Veum, i debatt om
tømmerstokkens muligheter.

MORO: Glenn Kruse fra Opplæringskontoret
for byggfag i Aust-Agder hjelper Nora Saxe
(4) fra Arendal foran AT Skogs stand.

MØTEPLASS: Kjell Håkedal, Hans Erik Røra
og Olav Inge Nordbø fra AT Skog med Carl I.
Hagen (Frp).

PRISØKNINGEN GJELDER FRAM til nyttår
eller fram til våre leveringsplaner til kundene er fylt opp.

Prisøkning på gran sagtømmer
Prisen på gran sagtømmer økte med 10
kroner per m3 tidlig i august og gjelder for
nye tømmerkontrakter, som kan hogges i
høst.

Prisøkning på tømmer til paller
AT Skog bestemte også tidlig i august å

STOR INTERESSE: Fra frokostdebatten
om tømmerstokkens muligheter, som
trakk fullt hus. I panelet satt blant andre
Fredrik Hauge (Bellona), Dag Arthur
Aasbø (Borregaard) og styreleder
Olav A. Veum.

utvide geografien for uttak av tømmer til
paller. I kommuner med transporttrekk for
disse sortimentene, øker AT Skog prisen
med 20 kroner per m3. Dette gir lønnsomhet til å ta ut pallevirke i de aller fleste
kommuner. Endringen gjelder følgende
sortiment:
130 Gran 2,5 m
231 Furu 3,4 m
TA KONTAKT MED din lokale skogbruksleder for avtale om befaring og tilbud.

Sjekk skogsbilveiene
MYE FOLK: AT Skog hadde stand i den politiske gaten i fem dager.

FINSNEKKER: Elias Teinum fra Kristiansand
er nyutdannet møbelsnekker med fast jobb i
Henriksens snekkeri i Arendal. Han viste fram
noe av det fineste håndverk i tre.

SKOGENS DAG: Hilde Haukom og Gaute
Finstad fra AT Skog på Norsk Industris stand.

SØRG FOR AT grøfter og stikkrenner er åpne
på skogsbilveiene. Spesielt etter skogsdrifter
og vedhogst, er det grunn til å rense opp for
kvist og annen tilgroing. Sjekk om sporskader

er utbedret og fall er riktig for at vannet raskest mulig renner av veien. Spesielt viktig er
denne sjekken etter flom, ekstrem nedbør og
regnskyll.
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Nytt siden sist…
Har du stolpeskog?

Bli kjent med Allma

AT SKOG HAR igjen fått avtale med Scanpole om

ALLMA ER LANDETS ledende, digitale skog-

levering av furustolper fra Agder og Telemark.
Hogstsesong for stolper er fra 15. oktober til 15.
mai, men merking av stolper kan gjøres allerede
nå. Gjennomsnittspris til skogeier for stolper har
de siste årene vært i overkant av 600 kr/m3. De
små dimensjonene i bestillingen fylles ofte opp
først. Ta kontakt med din skogbruksleder nå om
du tror du har furuskog til stolper.

bruksplan, som gir skogeier oppdatert informasjon om egen skogeiendom. Basisversjonen får
alle andelseiere i AT Skog tilgang til gratis. Hittil
har rundt 400 skogeiere i Agder og Telemark tatt
i bruk Allma, som kom i en ny og oppgradert versjon tidligere i år. Gå inn på www.atskog.no, velg
Allma Eiendom innsyn og bestill tilgang til gratisversjonen.

Mest lest på Facebook

Ny nettside
EKSPORTSELSKAPET Viken AT Market AS,
som Viken Skog og AT Skog etablerte sammen i
fjor, har fått egen nettside www.vikenatmarket.
com. Fra 1. september begynner Stig Hellerud i
jobben som Supply Chain Manager med kontorsted i Hønefoss. Han skal jobbe med ledelse og
lønnsomhet i hele verdikjeden. Fra før er Håkon
H. Myhra selskapets Key Account Manager med
kontorsted i Skien. Han er selskapets storkundeansvarlig.

Jens Tore Aakre (til v) og Lars Holte.

NEG-saken er avgjort
NÆRINGS- OG fiskeridepartementet (NFD)
har nå behandlet anken, som AT Skog fremmet i
forbindelse med at Konkurransetilsynet forbyr
AT Skog å erverve NEG Skog. NFD opprettholder
Konkurransetilsynets konklusjon og dermed er
denne saken endelig avgjort. – Vi tar NFD sin
beslutning til etterretning, men er uenige i beslutningen, metodene som er anvendt og hvordan
markedet er definert fra Konkurransetilsynet
side, sier administrerende direktør i AT Skog,
Anders R. Øynes.
– Med denne beslutningen, blir det svært utfordrende dersom andre riktige strukturelle grep
vurderes i vår del av verdikjeden, avslutter Øynes.

Skogeierlag har
bidratt med 500 000
FYRESDAL
SKOGEIERLAG
har bidratt med en
halv million kroner i
aksjekapital til oppføringen av Fyresdal
Næringshage, der
AT Skog har kontor i dag. - I tillegg til at vi ønsket
et regionskontor for AT Skog i Fyresdal, er vi
opptatt av å skape attraktive arbeidsplasser
for neste generasjon, sier leder i skogeierlaget,
Bjørg Hopland. Nå samles stadig mer kompetanse i skognæringa på ett sted. Nå er Faun naturforvaltning, skogbruksleder og AT Plan under
samme tak. Kommunen flytter inn i det nyeste
bygget 1. oktober. – Da får vi skogbrukssjefen
også under samme tak. Dette tror vi blir bra for
framtiden til skognæringen, sier Hopland

Ser v ice kontor
07564

4.00
Åp en t: 09.00 ti l 1
M an dag, on sd ag
og to rs dag

Tollef Grønvold (til v) og Nils Halvor Hagen.

SAKEN OM UNGSKOGPLEIE Saken om ungskogpleie, der Jens Tore og Lars rydder skog,
har nådd nesten 11 000 personer på Facebook.
«Derfor bør du stelle skogen» fikk mest oppmerksomhet i juli, mens saken om skogsentreprenør Tollef Grønvold i Vest-Telemark
«Jeg er enten optimist eller dum» scoret
høyest i juni med 10 500 nådde personer.
Alle nyhetssaker som publiseres på www.
atskog.no, blir delt på Facebook. Gå inn
på Facebook og lik siden vår!

Ordbruk i skogbruk
ROTNETTO BETYR IKKE å rote rundt i nettoen.

Kontakt oss:

Hva betyr det egentlig? Og hva snakker fagfolkene om når de omtaler bonitet, foryngelse, skur og
slip? Hva er SKOG22, biokarbon og virkesmåling?
Gå inn på www.atskog.no og finn en oversettelse
av stammespråket.

dresse? Send endringer til aase.vinje@atskog.no

MAIL: atpost@atskog.no
SENTRALBORD: 07564 (eller 0 SKOG)
POSTADRESSE: Pb. 116 sentrum, 3701 Skien
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller maila-

