Regelmessig tynning av skogen er viktig
for å sikre lønnsom drift på kort og lang sikt

Arnfinn Haave

Skogeier Notodden

Denne skogen har vært i slekten siden svartedauen på 1300-tallet.
Eiendommen er på drøye 20000 daa produktiv skog i en sammenhengende
teig og har vært aktivt og planmessig drevet i mer enn 100 år. Driften er
utviklet i tråd med utviklingen i skogbruket generelt. Et godt utbygd veinett
som tåler tømmertransport året rundt, gjør planlegging og drift enklere.
Skogen har en overvekt av furu, og dette området nord-øst for Notodden,
er velsignet med gode foryngelsesforhold for både furu og gran. Det er
særdeles viktig å komme inn med ungskogpleie og tynning til rett tid.
Haave tok sin skogbruksutdanning ved Saggrenda, Byggland og Brandbu.

Det er viktig å ha en god plan for en slik stor skogeiendom

Han har siden han overtok ønsket å ta vare på en av Telemarks største
skogeiendommer, så godt som mulig. Målet er å utnytte skogen maksimalt.

Malwa skogsmaskiner lager gull
av grønne skoger

En prisgunstig, liten og lett skogsmaskin som
tar seg fram i terreng der de store skogsmaskinene sliter med framkommelighet.
Malwa skogsmaskiner gir lønnsomhet også
i mindre tynningsprosjekter.
Malwa skogsmaskiner gir store ytelser og
framkommelighet - en lønnsom investering.
Med dagens virkespriser blir tynningsarbeidet
en ekstra lønnsom investering.
Restavfallet etter driften benyttes blant
annet i biodrivstoff og flisproduksjon.
Interessen for miljøarbeidet er økende
og prisene er gunstige.
Velegnet i myrlendt terreng
hvor hvor større maskiner vil få problemer.
Skånsom mot vegetasjonen.

Et tett samarbeid med Knut Erik og
Skogservice ved bruk av Malwa skogsmaskiner har gitt lønnsom drift.
Malwa-maskinene, som tynningslaget benytter,
viser seg å ha en smidighet i terrenget jeg ikke
har sett tidligere, sier Haave. Mer skånsom mot
marka og vesentlig mindre areal som går til
veier etc.
De små maskinene gjør en bedre jobb med tynning
enn de store. det koster litt mer, men gir mer igjen.
Tynningsdriften her er på 1500-2000 kubikk.
Med en jevnere bestand får vi flere trær pr. mål.
Arnfinn Haave liker å følge opp med laget her og er
jevnlig på befaring. Det tette samarbeidet med laget til Skogservice og Knut Erik, har skapt de beste
forutsetninger for lønnsom drift.
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