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Tronds tips til
plantesesongen

Skogbruksleder Trond Saga i AT Skog
er instruktør for plantekurs.

– Min erfaring er at skogeierne er flinke til å plante og dette er de også pålagt
å gjøre innen 3 år etter hogst, sier skogbruksleder Trond Saga i AT Skog. Her
får du tips om hvordan du skal plante. Bestill planter før 20. august til høstplantingen.
– NÅR AT SKOG tar seg av hogsten for
skogeierne, er plan for foryngelse og
plantebestilling en del av rutinen. Jeg
tar også en telefon til skogeierne som
har hogd og minner dem på planting.
Kommunen gjennomfører stikkprøvekontroller for å sjekke om skogeier har
plantet og i AT Skog gjennomfører vi
årlig revisjon for å blant annet sjekke
dette. Noen kommuner har tilskudd til
planting, men uansett har jo skogeierne
skogfondet, som gjør at plantejobben
kan utføres med en veldig gunstig skattefordel. Plantene har også blitt billigere
de siste årene, sier AT Skogs skogbruksleder, Trond Saga. Han jobber i området
Vegårshei, Åmli og Tvedestrand.
BESTILL PLANTER TIL høstplantingen på
www.atskog.no.
– Tradisjonen for mange skogeiere, er å
få plantet om våren. Høstplanting er et
godt alternativ. Det har ikke så mye å si
for planten om den kommer i jorda om
våren eller høsten, forsikrer Trond. Er
det hogd skog om vinteren, anbefaler han
å komme i gang så fort som mulig for å
unngå for mye busk og grass i hogstfeltet
når du skal plante.

– Planten har med seg en god nistepakke
i jordklumpen, eller pluggen som vi kaller
den, så det er ingen grunn til panikk for
tørke. Det viktigste er at plantepluggen
holdes våt. Den skal være så våt at det
renner vann om du klemmer på den, presiserer han.
Trond har holdt mange plantekurs opp
gjennom årene. Han er instruktør i Aktivt
skogkurs. Skal du plante selv, har han følgende tips:
Ikke legg planten i direkte sollys eller
vindutsatt mens den ligger og venter på å
komme i jorda. Det gjelder også ute i skogen. Da kan den tørke fort opp.
Pass på at plantepluggen/jordklumpen
er våt nok til enhver tid.
Valg av planteplass er veldig viktig
for å gi planten ryggdekning, støtte og
beskyttelse i de første vekstårene. Plant
alltid en plante inntil stubber og sett den
så nær som mulig. Plant også nær steiner
og avkapp, som ligger igjen etter hogsten.
Ytterkanter av kvisthaugen gir også god
beskyttelse til en ny plante.
Plassering av planten er viktigere enn
avstanden. Normal avstand er 2 til 2,5
meter, men du må se an terrenget.

Hold jordklumpen våt
helt til den er i jorda.

Hele plantepluggen må
dekkes med jord.
Sørg for dypt
nok hull. Røttene
Høstplanting er
går nedover i
et godt alternativ.
jordklompen for
Det har ikke så mye
så å snu og vokse
å si for planten om
oppover igjen.
den kommer i jorda
Derfor må jorda
om våren eller
dekke minst 3 til
5 cm over plughøsten.
gen når den er
plantet.
Ikke pakk jorda hardt sammen rundt
planten, men bare dekke over. Da får røttene lettere kontakt med jorda rundt.
For å teste om planten sitter riktig og
godt, tar du bøyetesten: Press toppen til
bakken og når den spretter opp igjen, skal
den fortsatt stå loddrett.
Bruk langermet og hansker når du
planter siden plantene er behandlet mot
snutebiller.

Jordklumpen må dekkes godt
med jord for å beskytte røttene.
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Årsmøtet omfavnet ny
medlemsfordel

– Denne forsikringen er det ingenting å lure på. Dette er jo nesten gratis,
sier leder i Drangedal skogeierlag, Terje Gautefall.
leder i Hovin skogeierlag, Svein Bakka.
Årsmøtet vedtok at kontingenten settes
til 850 kroner for alle. Med veiforsikringen
blir det årlige beløpet 1050.

Terje Gautefall.
ET ENSTEMMIG ÅRSMØTE i AT Skog sa ja
takk til den kollektive ansvarsforsikringen
for alle skogeiernes private veier.
Først i landet
– Vi er stolte av at vi er det første andelslaget i landet, som tilbyr medlemmene våre
en rimelig ansvarsforsikring på privatvei
og tun. For 200 kroner i året, eller ca. 17
kroner per måned, får du mye trygghet for
pengene, uttalte adm. dir. Anders R. Øynes
da han presenterte det nye produktet for
utsendingene på årsmøtet i Bø i Telemark.
– Forsikringen omfatter også bruer,
presiserte Arne Eiken, som har jobbet med
Hvisat. Han er også markedsansvarlig for
serviceavtalen BEDRESKOG.
Nye produkter til skogeierens beste
AT Skog jobber kontinuerlig med nye løsninger og produkter, som er til nytte for
skogeierne. I fjor ble BEDRESKOG lansert
som nytt produkt i AT Skog. I år kommer
Hvisat.
– Bakgrunnen er den såkalte Snøåsdommen i Drangedal, som legger ansvar for
skade på tredjeparts eiendom hos eieren
av veien. Forsikringen dekker skogeiers private veier og andelen skogeieren måtte ha
i et veilag, forklarte Eiken på spørsmål fra
salen.
– Ansvarsforholdet er knyttet til det
å eie vei – og ikke egen aktivitet. Derfor
velger AT Skog å legge forsikringssummen
inn i den årlige kontingenten. Medlemmer
som ikke ønsker forsikringen, må aktivt
velge den bort, opplyste Øynes og
Eiken.
– Jeg vil gi honnør til administrasjonen for at de har fått til denne
ordningen for en rimelig penge, sa

Styreleders tale
Markedet og konkurransesituasjonen var
hovedpunktene i styreleder Olav A. Veums
årsmøtetale.
– I tida framover tror jeg vi må gjøre
en rekke nye grep for å være konkurransedyktige, men også troverdige og rettferdige. Vi skal sikre best mulig pris og gi
et konkurransedyktig tilbud til våre eiere.
Skogeierne i AT Skog skal være trygge på
at de får et godt tilbud uten at de må presse det fram gjennom konkurranseutsetting.
Dette er vanskelig, men vi må ikke komme

Adm.dir. Anders R. Øynes, leder av valgkomiteen, Anne Ryen, og Bjørg T. Hopland var alle
fornøyd med årsmøtet i Bø.
i en situasjon der de minst lojale blir best
premiert, sa Veum.
Han la vekt på følgende punkter videre:
– AT Skog skal utvikle seg som skogeiers
førstevalg i Agder og Telemark – det skal
ikke være en sovepute at vi oppnår gode
resultater, men en inspirasjon til videre
arbeid. Vi skal videreutvikle samarbeidet
med andre aktører i skognæringen og videreføre vår offensive posisjon. Vi skal bli en
foretrukken leverandør i Norge og Norden.
Det er i markedet slaget står og da må vi
også skape verdier for kundene våre.
– Skognæringa har kommet langt i
digitaliseringen, men det er fortsatt store
potensial. Kunnskapen om næringen vår
blir mindre. Vi må jobbe med omdømme og
kommunikasjon, som forteller at skogen er
svaret på klimaproblemene og synliggjør
behovet for ny verdiskaping.

– Vi må sikre skogeiers råderett og
mulighet for ressursutnyttelse. Jeg tror vi
kommer inn i ei tid der det blir like viktig å
sikre nok råstoff som å sikre avsetting. Da
må vi ikke ha et restriksjonsnivå som gjør
det vanskelig å utnytte skogens bærekraftige potensiale, oppsummerte Veum.
– Vi er forberedt
Adm. dir. Anders R. Øynes presiserte at
han er opptatt av å snu utfordringer, som
for eksempel konkurransesituasjonen, til
muligheter.
– Jeg vil bruke mest tid på dem som velger AT Skog og tilby gode produkter og tjenester til lojale andelseiere. Vi skal tro på
oss selv og framsnakke AT Skog. Framover
jobber vi også med bedre service og tilgjengelighet. Vi vil innføre responsgaranti
og flere kommunikasjonskanaler. Vi vet at
konkurransen om tømmeret framover blir
hardere. Vi er forberedt, sa Øynes.
Mange godord og stort engasjement
Rundt 100 mennesker deltok på AT Skogs
årsmøte, der blant annet ny instruks for
valgkomiteen ble vedtatt. 15 kroner i tillegg for hogst med motorsag, såkalte motormanuelle drifter, ble også videreført for
vinteren 2018/19.
Styreleder takket for mange
gode spørsmål og innspill underveis.
Administrasjonen og styret fikk mange
godord for godt resultat. Årsresultatet for
AT Skog i 2017 ble drøyt 16 millioner kroner. Forslaget fra styret om å overføre 13
millioner til etterbetalingsfond og 3 millioner til forrentning av andelskapitalen (2,5
%) ble vedtatt.
Dette er det nye styret i AT Skog:
Styreleder: Olav A. Veum (gjenvalgt)
Nestleder: Åse Egeland (gjenvalgt)
Styremedlemmer: Hølje Kr. Jore, Gunn
Brekka, Even Hedland (gjenvalgt), Hilde
Haukom og Trond Saga (nyvalgt).
Ordfører: Sveinung Kjellemo (gjenvalgt)

Det nye styret. Fra v. adm.dir. Anders R.
Øynes, Hølje Kr. Jore, Gunn Brekka, styreleder Olav Veum, nestleder Åse Egeland, Even
Hedland, Hilde Haukom og Trond Saga.

– Bruker skogfondet stadig vekk
Du har kanskje hørt det før – at skogfond er en gullkantet ordning, som
kalles skogeierens skatteparadis? Anne Rokne Bolkesjø (30) overtok skog
for litt over to år siden. I denne perioden har hun investert 850 000 kroner
i skogen.
Anne Bolkesjø.

Gunstig ordning
– Jeg har bygd skogsbilvei, ryddet plass til
kvalitetstrær og plantet ny skog. Takket
være skogfondsordningen og aktuelle
tilskudd, har egenandelen på disse investeringene vært svært lav, oppsummerer
Anne.
– Skogfond skal motivere til aktivitet i
skognæringen. Når du hogger skog, kan du
sette av fra 4 til 40 prosent av oppgjøret i
dette fondet. Når du fører pengene tilbake
til skogen gjennom aktivitet som veibygging, planting og rydding i ungskog, betaler
du bare skatt av 15 prosent av summen
som reinvesteres, forklarer Anne.
Hun er utdannet statsautorisert revisor
og ser lett at skogfond er en veldig gunstig ordning for skogeierne.
Fordel å overta tidlig
I AT Skogs geografi har skogeierne totalt
226 millioner kroner i fond, som bør brukes til å øke verdien på skogeiendommen.
– Jeg bruker skogfondet mitt stadig
vekk, sier den unge skogeieren, som har
en eiendom på 7500 mål. 5400 mål er produktiv skog i Notodden kommune.
– Jeg og far gjør en del arbeid i skogen
selv. Da dekker skogfondet arbeidstimene
vi bruker på planting, avstandsregulering,
grøfting og ungskogpleie. Jeg bruker også
fondet til å betale skogforsikringer og
relevante kurs. Jeg har hogd to ganger
etter at jeg overtok. Begge gangene har
jeg satt av maks beløp, altså 40 prosent
av hogstoppgjøret. Noe av det første jeg
gjorde, var å bygge en ny skogsbilvei på en
knapp kilometer, forklarer Anne.
– Tatt i betrakting at tømmeret har

stått i 100 år, er overskuddet fra tømmerdrifta beskjedent. Verdiene man får ut
av skogen, monner lite ved privat forbruk
og nedbetaling av gjeld. Dersom man
reinvesterer overskuddet tilbake i skogen
ved hjelp av skogfondsordningen, kan man
derimot få mye igjen for det.
- Kom i gang
Anne hadde en hogst kort tid etter generasjonsskifte på gården Nigard Bolkesjø.
Dermed fikk hun inntekter hun kunne
sette i skogfond og et godt grunnlag for
videre aktivitet.
– Jeg er heldig som fikk overta skogen
mens faren min er såpass ung. Nå har vi
prosjekter i skogen sammen og han kan
lære meg mye underveis. Det er veldig
viktig å slippe oss yngre til, konkluderer
Anne. Hun har hele tiden visst at hun skulle overta en dag. Interessen har likevel økt
med ansvaret.
– Jeg tenker ikke at jeg eier skog, men
at jeg forvalter den. Gården har historie i slekta mange generasjoner tilbake.
Min oppfordring til andre skogeiere, er å
komme i gang med aktivt skogbruk så fort
som mulig – enten selv eller ved å slippe
nye krefter til.

GDPR
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i
EØS-avtalen og gjennomføre forordningen
i en ny norsk personopplysningslov. Som
andelseier i AT Skog kan du være trygg på
at vi behandler og beskytter dine personopplysninger, som er registrert hos oss. - Vi
er i full gang med implementering av nye
handlingsplaner og rutiner. Dette innebærer
nye databehandleravtaler, ny personvernerklæring, kartlegging av personopplysninger,
sårbarhetsanalyser m.m. Når arbeidet er
fullført, vil alle som har personopplysninger lagret hos oss få informasjon om type
opplysninger og hvordan vi behandler og
beskytter disse, sier AT Skogs IKT-leder
Simen Roligheten.

Kontroll av
70 hogster
ALT AV TØMMER som hogges og
omsettes gjennom AT Skog, følger
sertifiseringskravene i Norsk PEFC
Skogstandard og ISO 14001. I mai ble
det utført feltkontroll hos 70 skogeiere, som har utført hogsten selv i
2017. 20 hogstoppdrag, som er utført
av AT Skogs driftsapparat, ble også
kontrollert.
Miljørapport og kart
– Dette er en del av internrevisjonen i AT
Skog. All hogst over 100 kubikk, som er
utført av skogeieren selv, skal ha miljørapport og kart. Feltkontrollene skal utføres
i 5 prosent av de private hogstene, forklarer miljøkoordinator i AT Skog, Ann Kristin
Lunde.
– Skogeiere som melder inn tømmer til
oss, må vente med å hogge før godkjenning er gitt av AT Skogs servicekontor.
Dette for å sikre at hogst tar hensyn til
sertifiseringskrav, for eksempel miljø og
kulturminner, presiserer Lunde.
Dette er planen fram til 2020
I hele AT Skogs geografi skal feltkontroller utføres innenfor en 3-års periode. AT
Skogs plan for feltkontroller ser slik ut:
2018: Sauherad, Skien, Siljan, Nome,
Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Bygland,
Åseral, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes,
Froland, Arendal, Grimstad og Lillesand.
2019: Fyresdal, Nissedal, Drangedal,
Bykle, Valle, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord,
Hægebostad, Lyngdal og Farsund.
2020: Vinje, Tinn, Hjartdal, Notodden,
Seljord, Tokke, Kviteseid, Bø, Audnedal,
Lindesnes, Vennesla, Songdalen,
Marnardal, Mandal, Søgne og Kristiansand.

Fra revisjon i felt 2017.
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Nytt siden sist…
Fakta om norsk
skogbruk

Arendalsuka 2018
MANDAG 13. AUGUST åpner Arendalsuka.
AT Skog har stand i politisk gate nær
Pollen. Der kan du komme innom for kaffe
og skogprat. En rekke møter knyttet til
skognæringen og skogpolitikk arrangeres
denne uka. Torsdag 16. august inviterer AT
Skog, skogeierforbundet og Viken Skog til
seminar i Arendal kino fra klokka 10 til 12
med tema «Foods of Norway – blir fôrmarkedet en ny bærebjelke for skogbruket?».
Sjekk oppdatert info om våre arrangement
rett før uka på www.arendalsuka.no

Hva svarer du?
– DET HAR FORUNDRET meg at ikke
skogbrukets folk og naturvernerne står
nærmere hverandre i klimakampen,
sier daglig leder i Kvinner i Skogbruket
(KiS), Kirsten Engeset til skog.no. – Tatt
i betraktning at vi begge heier på det
grønne skifte, burde mange av de grunnleggende argumentene være like.
Hun ser at hogstflatene kan virke litt
brutale på folk, men det er en grunn til at
tørre trær står igjen til fugler og insekter, og at alt hogges samtidig for å gi
plass til planting av ny, produktiv skog.
– Vi må passe på å verne riktige
skogsarealer, men hele samfunnet er
tjent med at vi produserer bærekraftig
og effektiv skog. Heftet er i lommeformat og fullt av fakta til bruk i diskusjoner og gode samtaler om skog.
«Skogen – Norges grønne gull! – et
verktøy for hverdagsdiskusjonene»
kan bestilles på nettsiden:
www.kvinneriskogbruket.no

STORTINGET HAR DEFINERT skog- og
trenæringen som en «strategisk viktig
næring for Norge». Norges skogeierforbund har nylig utarbeidet en faktasak om
norsk skogbruk «Dette bør du vite om skogen i Norge». Blant punktene er:
Det er ikke mulig å nå de globale og
nasjonale klimamålene uten å plante mer
skog, hogge mer skog og bruke skogens
råstoff til å erstatte energi og materialer
basert på fossile råstoff.
Skogen skjøttes godt i Norge. Volumet
av all skog er mer enn tredoblet de siste
hundre årene og skogeierne blir stadig
flinkere til å ta miljøhensyn i det moderne
skogbruket.
Praktisk talt hele det norske skogbruket er miljøsertifisert. Resultatet er at
miljøtilstanden utvikler seg positivt og at
det biologiske mangfoldet øker.
Les hele faktasaken på www.skog.no.

Årets nye ledere
RUNDT 1200 SKOGEIERE møtte til årsmøtene, som i mars ble arrangert i 52
skogeierlag i Agder og Telemark. Disse
lagene fikk nye ledere:
Evje/Hornnes: Terje Abusland
Flekkefjord/Sirdal: Roald Klungland
Froland: Trygve Usterud
Hjartdal: Leif Kleppen Haaberg
Holt og Dybvåg: Conrad Guttormsen
Hægeland: Andreas Almedal
Høvåg og Vestre Moland: Nils Magne
Ottersland
Kristiansand: Kristian Stray
Kvinesdal: Ernst Walskaar
Sannidal: Trond Skarvang
Songdalen: Kjell Johan Haugland
Søndeled: Grunde Hannemyr
Vinje: Arne Midtgarden
Åseral: Lars Kittelstad

Bestill planter
AT SKOG TAR imot plantebestillinger for
høsten. Bestillingsfrist er 20. august. Det
er ubegrenset tilgang på typer og høydelag. Furu og lauv blir ikke levert på høsten.
Har du spørsmål, kontakt skogkulturkoordinator pal.hekkli@atskog.no

Medlemstilbud på
Norsk Skogbruk
– ER DU MEDLEM av AT Skog, bør du lese
Norsk Skogbruk, oppfordrer redaktør av
Norsk Skogbruk, Line Venn.
– Norsk Skogbruk er der det skjer i
næringen, blant annet på AT Skogs årsmøte. Er du ny abonnent? Medlemmer av
AT Skog får nå det første året til halv pris
(380 kroner – eksisterende abonnenter
får medlemspris på bladet til 590). Send
bestilling til post@norsk-skogbruk.no

Skogbrannplakater
DIREKTORATET FOR SIKKERHET og beredskap har fått ny nettside og den mangler
lenke til bestilling av skogbrannplakater.
Tidligere har skogeierne bestilt direkte fra
DSB – og det skal de også gjøre i år. Hvis
du vil bestille plakater, bruker du denne
mailadressen: trykksak@dsb.no

Norske Skog er solgt
ALLE AKSJENE I Norske Skog AS er kjøpt av
det britiske hedgefondet Oceanwood, som
også var største kreditor i morselskapet.
Norske Skog AS er driftsselskapet som ble
igjen da morselskapet Norske Skogindustrier
ASA ble slått konkurs før jul i fjor. De to norske fabrikkene i Skogn og Halden er en del av
Norske Skog AS, sammen med fem fabrikker
internasjonalt.
– Det er gledelig at saken om salg er løst.
Norske skogeiere er opptatt av at selskapet
og virksomheten i Norge skal ha langsiktige
industrielle eiere. Det er store muligheter
innenfor treforedlingssektoren. Vi håper at
nye eiere vil bidra til at Norske Skog blir en
del av disse mulighetene. Vi hilser velkommen en tett dialog med nye eiere om utviklingen, sier styreleder Olav Veum.

Servicekontor 35 58 82 00
Åpent mandag til fredag 09.00 til 15.00
Tast 1 for tømmerinnmelding, henteklarmelding og skogbrukstjenester (tjenesten
er bemannet mandag, onsdag og torsdag
9.00 til 14.00)
Tast 2 for økonomi og faktura
Tast 3 for medlemskap
Tast 4 for transport

Kontakt oss:
HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller
mailadresse? Send endringer til:
aase.vinje@atskog.no

