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Innsatsen som
er gull verdt

Rolf Skeie i leder for skogbranntropper i Øst-Telemark.

Hjemme hos Rolf Skeie står alltid sekken ferdig pakket. Plutselig må
han ut å slokke skogbrann i ett døgn i strekk. Med færre skogsarbeidere i felt, har mye lokal kunnskap forsvunnet. I Telemark er løsningen blitt skogbranntropper.
«Telemarksmodellen» er en unik beredskapsmodell, som høster anerkjennelse
fra flere EU-land. DSB anbefaler at flere
kommuner tar den i bruk. Rolf kombinerer oppdrag som skogsmaskinfører med
jobb som brannmann. I tillegg er han
vikarierende leder av skogbranntroppen i Øst-Telemark. Over 100 personer
er registrert i skogbranntroppene i
Telemark.
Modellen innebærer at alle kommuner
i Telemark deltar i et økonomisk spleiselag. Midlene går til materiell og øvelser.
Brannvesenet har et tett samarbeid med
skogeierne gjennom AT Skog. Den tydelige deltakelsen fra skogeierne selv, er en
suksessfaktor. – Skogbrann skjer egentlig ikke så ofte, sier Rolf, men i år har det
vært oppunder 20 skogbranner i Tinn,
Hjartdal og Notodden, som er lokalisert
under Notodden brannstasjon.
Hogger, kobler og slokker
– Troppen har folk som kan hogge

branngater, koble og bruke slokkeutstyr
og som har lokalkunnskap om terreng,
skogsbilveier, vannkilder og framkommelighet. Dessuten kan de ta vare på seg
selv. De vet når de bør ta pause, spise og
drikke. Vett til å jobbe i et jevnt tempo
på krevende slokkeoppdrag, er viktig,
presiserer Rolf. Brannvesenet har førsteinnsatsen. Krever slokkingen mer folk,
tilkalles skogbranntroppen.
Gull verdt
– Skogbranntroppene bidrar med en
fantastisk innsats, som er gull verdt for
brannvesenet. Vi har en unik ordning,
som flere kommuner i Norge kan ha stor
nytte av å lære mer om, sier overbrannmester for beredskap og koordinator
for skogbranntropper i Telemark, Carina
Halvorsen i Skien brann- og feiervesen.
Materiell- og mannskapsbehovet er godt dekket ved skogbrann
gjennom Telemarksmodellen.
Sivilforsvaret stiller med store ressurser.

Skogbrannhelikopteret, som dekker SørNorge, kan tilkalles fra hovedbasen på
Torp. To lokale flyklubber, Grenland og
Nome, stiller med skogbrannfly. Hver
ettermiddag i sommer har flyene søkt
etter tegn på skogbrann. Kommunene
dekker kostnad til drivstoff, øvelse og
teknisk utstyr i flyet.
Årlige øvelser
Skogbranntroppene er organisert i
fire tropper, der nestkommanderende
i hver av dem er skogeier. Alle disse
er eller har vært tilknyttet AT Skog.
Skogbranntroppene kalles inn til årlige
øvelser og har bakgrunn eller erfaring
fra skogbruk. De forplikter seg til å delta
på øvelser og svare på innkalling fra
Alarmsentralen 110 Telemark.
– For å stoppe en skogbrann, benytter
vi i tillegg til vann såkalte tørre teknikker.
Da hogges det branngater og skog blir
brent ned kontrollert for at ilden skal dø
ut når den ikke lenger får kontakt med
skog. Frisk jord graves opp i ytterkanter.
Metodene gjør at brannen mister energi.
Brannvesenet legger planen for hvordan
skogbrannen angripes, mens troppen
utfører.
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Tømmermarkedet
høsten 2018

Ønsker eik og
ask sagtømmer
fra Agder
AT Skog har nå etterspørsel etter sagtømmer av eik og ask fra lokale sagbruk
i Aust- og Vest-Agder. I tillegg har Viken
AT Market en kjøper av disse sortimentene i Polen, som er basert på returtransport med trailere etter levering av
varer i Sør-Norge. Det er også god etterspørsel på eik massevirke til fjernvarme.
Derfor er det et godt tidspunkt for å ta
ut bestander av eik og ask, som har hatt
lav verdi i flere år. AT Skog betaler fra
450 – 530 kr/m³ for sagtømmer av ask
og eik avhengig av kvalitet og kjøper.
Massvirke ligger på 215 - 230 kr/m³. Ta
kontakt med skogbruksleder eller vårt
servicekontor for mer informasjon eller
tømmerinnmelding.

Studielederen som trekker
fulle kurs

– Jeg synes det er gøy med kurs – også for min egen del. Jeg ble lei
av å gå med ryddesaks i skogen med mannen min. Derfor tok jeg
kurs i hogstteknikk for et par år siden, sier Helen C. Møll.
Hun er studieleder i Holum og Mandal
skogeierlag og lykkes med et stort engasjement rundt skogkurs. Hennes skoginteresse og egen skogglede ser ut til å
smitte. De siste to årene har Helen tatt
initiativ til et titalls kurs og fått skogeiere
i alle aldre til å møte opp for å lære.

– Jeg sjekker nettsiden til AT Skog og ser
hva som blir arrangert i andre lag. Der
får jeg ideer. Jeg sprer informasjon på
Facebook og opplyser om planlagte kurs
i alle møter og skogdager vi arrangerer.
Vi har ofte påmeldinger fra 3 skogeierlag.
I første halvår har vi arrangert to kurs i
hogstteknikk. Kursene blir fort fulle, så vi
setter i gang med samme tema til høs-

ten. I fjor hadde vi kurs i kapping, nye
skatteregler, PEFC, smart bruk av skogfond, skogbruksplanen Allma i tillegg
til hogstteknikk, årsmøte og julemøte,
forklarer Helen, som har følgende kursstrategi:
– Jeg tar initiativ til kurs, så ser jeg hvordan interessen blir. Mitt inntrykk er at
interessen for skogbruk er økende. Jeg
tror det er flere som meg, som vil ut og
drive litt aktivt skogbruk selv. Jeg synes
det er fantastisk å få dra ut med ryddesag og motorsag, sier Helen.
– Hun jobber i Frøysland barnehage på
småbarnsavdeling.
– Barnehagen ligger idyllisk til med skogen rett ved sida. Alle avdelingene bru-

Helen C. Møll i Holum og Mandal
skogeierlag

ker skogen hele året. Det er gøy å lære
barna å bli glad i naturen fra de er små.
– Hun oppfordrer andre skogeierlag til
å sette i gang, teste interessen og øke
kunnskapen om skogbruk. På www.skogkurs.no ser du hvem som er kursinstruktører fra Skogkurs i ditt område.

Ny organisering
Sommerhogsten i Agder og Telemark stoppet opp i midten av juli
på grunn ekstrem skogbrannfare. Selv om aktiviteten i juli normalt er lav på grunn av ferieavvikling, betyr hogststoppen minimum 2 - 3 uker med tapt produksjon.
Hogststoppen kom i en periode med
gode markeder og høy etterspørsel etter
alle kvaliteter av tømmer. Prisene er
høyere enn på mange år, som fører til at
mange skogeiere vil hogge.
Industrien skriker nå etter mer tømmer. Det er viktig at vi, så langt det er
mulig, klarer å hente inn igjen det volumet som er tapt i forbindelse med hogststoppen.
Prisene på massevirke er økt ytterligere ved inngangen til høsten. Nær kai/
industri betaler AT Skog nå 340 kr/m³ for
gran massevirke og 325 kr/m³ for furu
massevirke.
Prisutviklingen på massevirke gjør at
AT Skog igjen har etablert tynningskapasitet i Aust-Agder og Telemark. Det er
stort etterslep på tynning, spesielt i furubestand. Ta kontakt med skogbruksleder
for en befaring og tilbud på tynning.
Det er også tid for å rydde opp i
bestand med høy massevirkeandel. Det
er fremdeles en god del plantet skog fra
1960 - og 1970 tallet der dårlig plante-

materiale har gitt skog av dårlig kvalitet.
Denne skogen er det nå mulig å få skiftet
ut med et bra økonomisk resultat.
Sagtømmerprisene ligger fremdeles
på et høyt nivå og etterspørselen er god.
Scanpole, som kjøper furustolper, har
varslet økt behov for råvarer kommende
sesong. Dette gir enda større mulighet
for å hente ut ekstra kroner på god kvalitet ved avvirkning av furubestand kommende vinter. Scanpole er spesielt ute
etter store stolper (+ 37 cm i diameter i
brysthøyde og 17 til 18 meters lengde).
Skogeiere som sitter med noen slike
stammer, vil kunne oppnå meget hyggelige priser i vinter. Ta kontakt med AT
Skog.
Ellers er etterspørselen etter bjørk,
osp og bio meget god om dagen og prisene er økende. Utsortert osp og bjørk
massevirkekvalitet betales på lik linje
med furu massevirke.
Finn kontaktinfo til skogbruksleder
i ditt område på vår nettside og be om
tilbud på hogst.

AT Skog skal utvikle produkter og tjenester tilpasset kunder og skogeiere.
For å sikre høy faglighet, god styring og
kontroll, spisser AT Skog utviklings- og
kontrollområde i ledelsen. Arne Eiken,
markedsansvarlig for BEDRESKOG, blir
produkt- og tjenestesjef, samtidig som
han fortsetter med produktansvaret for
BEDRESKOG og forsikringen Hvisat. Fagog økonomiavdelingen deles i to, der
Simon Thorsdal vil ha et overordnet fagansvar på tvers av alle avdelinger. - Med
stadig økende krav og forventninger til
miljø og kvalitet spesielt, er det viktig
med langsiktig strategisk arbeid og samtidig sørge for riktig kvalitet i det daglige
arbeidet, sier adm.dir. Anders R. Øynes.
Økonomisjefstillingen er lyst ut og forventes besatt i løpet av høsten 2018.
- AT Skogs virksomhet med datter- og
tilknyttede selskap, er i stadig utvikling.
Et stadig økende myndighetskrav gjør at
en dedikert funksjon på økonomiområdet er nødvendig. AT Skog vil gjennom
denne endringen få en robust ledergruppe. Endringen medfører ikke økning
av antall årsverk i forhold til det som
er planlagt, sier Øynes. Ledergruppa
består ellers at markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra, skogsjef Knut
Nesland og kommunikasjonssjef Stine
Benedicte Solbakken.

Maciej Felus (fra v), Isak Dybwad og Tøger
Skolem jobber med høstplanting og ungskogpleie i Skolem Skog.

Jostein Fyhn tynner skog. Foto: Trond Saga

Nå skal det tynnes!
Etter noe venting har endelig den nye
John Deer 1170 tynningsmaskinen og
skogsmaskinfirmaet Best På Skog kommet til Sørlandet. Jostein Fyhn (bildet)
som sitter bak spakene, er en gammel
ringrev som tynningsmaskinfører. Han
kjørte i flere år med maskinell tynning i
Åmli og omegn på 1980-tallet.

På en skogeiendom på Hillestad vil
det bli testet ut tynning i forskjellige felter med forskjellig snitt stokkvolum og
høyde, dette vil skape et bilde av hva vi
kan få til av tynning etter de økonomiske
rammene som foreligger. Med dagens
prisnivå på massevirke, ser vi lyst på
fremtiden til det nye tynningslaget.

Gi skogen
pleie!

Høsten er en fin tid for planting og ungskogpleie. Kapasiteten er nå god for å få
utført skogpleie med AT Skogs dyktige
skogsarbeidere. Ta kontakt for råd og
tilbud om tynning, pleie og planting. – Vi
oppfordrer skogeiere til å sjekke plantefeltet sitt i høst, slik at supplering blir
gjort så tidlig som mulig, og kanskje allerede noe nå i høst, sier skogkulturkoordinator Pål Hekkli.
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Nytt siden sist…

Nye skogbruksledere

Skogtunet på
Dyrsku’n
Pål Gunnar Flaa

Stor etterspørsel
etter plakater
– I juni og juli var pågangen uvanlig stor, bekrefter Tine Brun i DSB.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap har i år trykt opp 10 000
flere skogbrannplakater enn normalt.
Det første opplaget på 6000 forsvant
fort. Ønsker du å bestille plakater,
sender du epost med postadresse og
ønsker antall til: trykksak@dsb.no

Film fra Gumøy

Odd Arne Kristensen hos Mustvedt AS
(til v) og Kjetil Aakre i Wik Tømmer og
Transport fikk 165 ferjeturer med tømmerbilene mellom Gumøy og Kragerø i
løpet av 6 uker. Produksjonsselskapet
AV-film fulgte hogstoppdraget til AT
Skog og har laget en 12 minutter lang
film, som forteller om planlegging,
gjennomføring og økonomi. Over 7000
kubikk tømmer ble hogd og deler av
Gumøy har igjen fått et åpent og fint
landskap. Se filmen via AT Skogs nettside eller søk opp «Gumøy» på You Tube.

Dyrsku’n i Seljord er landets største
landbruksmesse fra 14. til 16. september. AT Skog har stand på Skogtunet,
der budskapet er skogens rolle i klimaløsningen. Tradisjonen tro blir det
motorsagkonkurranser, muligheter for
å prøvesitte hogstmaskin, skogquiz,
hogstsimulator, bålkaffe og smak av gris
som er fôret opp på flis. Forskere i prosjektet «Foods of Norway» ved NMBU
utvikler dyrefôr av tømmer. Denne
innovative bruken av tømmer har ført til
proteinrik mat til griser. Skogselskapet
og AT Skog står for serveringen av
smaksprøver fra grangrisen fredag 14.
september.

Nye skogbruksplaner
– Arbeidet med nye skogbruksplaner i
Arendal og Tvedestrand er godt i gang
og feltarbeidet vil starte opp i løpet av
høsten. Dersom du ikke har bestilt plan,
kan vi fortsatt ta imot bestillinger noen
uker til, sier leder for plan i AT Skog,
Kjetil Vinje. I kommunene Nome, Bø og
Sauherad vil alle skogeiere få tilbud om
nye planer i løpet av høsten. Etter at tilbudet er sendt ut, vil det avholdes informasjonsmøter i kommunene om de nye
skogbruksplanene, som blir produsert i
ALLMA. Dette gjør at alle skogeiere som
bestiller ny plan, også vil få tilgang til
den digitale løsningen.

12000 kroner i gave
AT SKOGS ANSATTE holdt auksjon på
sommerfesten i juni. Beløpet som kom
inn, 12000 kroner, har ansatte gitt videre til stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Med rundt 7300 skogeiere, ansatte og
skogsentreprenører, som er mye ute
i skog og mark i arbeid og fritid, falt
valget på luftambulansen. –Tusen takk
for gaven dere gir oss. Det setter vi stor
pris på, sier markedskonsulent Jeanette
Erdal i Norsk Luftambulanse.

Ingvild Gran

Pål Gunnar Flaa (26) fra Ulefoss i Nome
er ansatt som skogbruksleder i MidtTelemark med kontorsted Notodden. Han
skal erstatte Håvard Bakka, som går av
med pensjon ved nyttår. Pål Gunnar kommer fra prosjektstilling i biogass ved Nome
vgs, der han også var ansvarlig for NM i
skogbruksferdigheter i juni.
Ingvild Gran (23) fra Andebu er ansatt
som skogbruksleder i Vest-Agder med kontorsted Byremo. Hun skal erstatte Toralf
Haaland, som slutter ved nyttår. Ingvild
har bachelorgrad fra Ås i skogbruk. Begge
er i gang med jobben i AT Skog.

Da hogsten stoppet
All hogstaktivitet i Agder og Telemark ble
stoppet i sommer i flere uker som følge
av stor skogbrannfare. AT Skog oppfordret skogeierne til å låse bommene på
skogsbilveiene. Sammen med bondelagene ba vi bønder om å fylle opp tanker
med vann i slokkeberedskap. I midten
av juli ba brannsjefene i Telemark om
slokkehjelp fra entreprenører og skogsarbeidere som AT Skog har driftsavtale
med. Engasjementet fra folk flest var
enormt da nyhetssaken om behov for
hjelp ble publisert. Over 22000 personer
har vært innom nettsiden vår og lest
saken. Nyheten ble delt 500 ganger på
Facebook.

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

