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ar du en ATV kan den erstatte traktoren på en
rekke oppdrag både på gården og i skogen. En av
fordelene er at den er mindre og tar seg fram i

skogsområder hvor traktoren blir for stor. Dessuten har
den en utrolig evne til å ta seg fram, og med en tilpasset
tømmerhenger er det heller ikke noe problem å hente ut
både tynningsvirke, vindfall og ved fra skogen, forteller
Tore Bråthen fra Skotterud, litt sør for Kongsvinger. 

Bråthen er selv skogeier og har jobbet over 12 år som
skogsarbeider i hogstmaskin. I dag jobber han som skog-
bruksleder i Viken Skog i Sør-Hedmark, samtidig som han
og døtrene driver en forretning med salg av skogsutstyr

på Kongsvinger. Her selger de blant annet ATV-er fra
Polaris. Magasinet Skog fikk være med Tore ut for å se
hvordan han bruker sin ATV med tømmerhenger for å
hente ut noe vindfall fra i sommer.

– EN GOD ATV kan egentlig gjøre stor nytte på gård- og
skogsbruk. Selv om skogeier ideelt sett burde gå seg en
tur for å se over skogen, kan en ATV gjøre det lettere og
raskere å komme seg ut på befaringer. Har man ei
motorsag, ei ryddesag og en ATV med tømmerhenger kan
man også gjøre en god innsats i egen skog med både tyn-
ning, ungskogpleie og uttak av vindfall eller ved, sier
Bråthen. 

– Skal man plante kan man kjøre ut plantene med ATV-
en, er man elgjeger får man den døde elgen enklest ut av
skogen med en elghenger bak ATV-en og når snøen faller
er en ATV med snøskjær et fint og smidig alternativ for å
rydde gårdsplassen med, reklamerer han. 

ATV-ENS FREMSTE FORTRINN er, ifølge Bråthen, at den
er relativt liten, har mye krefter og høy bakkeklaring – noe
som i sum gjør at den kan ta seg fram nær sagt over alt i

ATV
– nyttig og smidig 

–H

ATV blir av mange ansett mest som et leketøy, men ved valg av

riktig maskin og tilpasset utstyr, kan ATV-ene også være en 

nyttig arbeidshest for lettere oppdrag i skogen som for eksempel 

tynningsdrift, ungskogpleie og uttak av vindfall eller ved. 

Tekst og foto: Åsmund Lang 
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skogen, uten å skade skog og underlaget tilsvarende større
maskiner. 

– Med drift på alle hjulene vil det ofte være sjåførens
mot og erfaring som avgjør hvor langt man tar seg fram
med en ATV, sier Bråthen. Han skynder seg å understreke
at det er viktig for sikkerheten at verken maskin eller
menneske presses til ytterkanten av sin tåleevne. 

– Kjør forsiktig og være alltid på den sikre siden, under-
streker han. 

MASKINENE KOMMER I MANGE STØRRELSER, varianter
og prisklasser, blant annet med fire og seks hjul og med 2-,
4- eller 6-hjulsdrift. Som et nytteverktøy, særlig rettet mot
praktisk skogsarbeid, anbefaler Bråthen en sekshjuling
med tilpasset tømmerhenger påmontert kranløsning. 

– 6-hjulingen går smidigere i terrenget enn en 4-hjuling,
og med drift på alle seks hjulene er det ikke mye som
stopper den fra å ta seg fram, understreker han. – Det finnes
flere merker og produsenter av tilpassede tømmerhengere,
både med og uten hydraulisk drift både på henger og kran,
forteller han. l‘

Du må sørge for at du lesser

med vett og heller tar en ekstra

tur med et mindre lass, enn å

overlesse i forhold til ATV-ens

styrke og hengerens kapasitet.

Tore Bråthen mener motorsag, ryddesag og en «All-terrain vehicle – ATV» med tilpasset utstyr kan være en god arbeidskamerat for den som ønsker å gjøre litt
lettere skogsarbeid selv. – Befaringer, tynning, ungskogpleie og uttak av vindfall og ved er alt oppdrag som godt kan løses med en ATV og henger, sier han. 

Med en sekshjuling som trekker på alle hjulene er det ikke noe problem å ta seg fram selv
med en fullastet tømmerhenger også i ulendt skogsterreng. Likevel anbefaler Tore Bråthen at
man heller kjører en tur ekstra enn å overlesse i forhold til utstyrets kraft og kapasitet.



28 Skog  7/15

– Skal du brøyte snø med ATV må du også ha et til-
passet skjær, poengterer han. 

Ellers får du kjøpt både beskyttelsesutstyr til kjøretøyet,
kraftigere felger og dekk, kjettinger og også utstyr til belte-
drift. 

– Belter er fint om man skal sette minst mulig avtrykk
i skogen, kjøre på vått underlag eller i dyp snø. Med belter
på en 6-hjuling har en ATV på rundt 450 kg faktisk lavere
marktrykk enn en voksen mann. Det er ganske imponer-
ende, slår Bråthen fast. 

– DET FINNES OGSÅ BØYLER OG TILBEHØR som kan
monteres på selve ATV-en for å kunne ta last og utstyr på
selve maskinen. For komforten til sjåføren kan du også få
vindskjerm og varme i styret og på tommelen. Det er store
muligheter for å personifisere ATV-en, akkurat som på en
bil. 

– Mye av tilleggsutstyret er laget for enkel montering
og avmontering, etter som bruken og behovene kan variere
fra den ene dagen til den andre, forklarer han. 

FØR MAN KJØPER EN ATV og masse utstyr, bør man ha
definert hva man ønsker å bruke maskinen til. Da kan man
avveie modellvalget, samt investeringen og utstyrsbehovet
opp mot effektivitet og driftskostnader, akkurat som ved
andre maskinkjøp, sier han. 

– Selv om ATV er en relativt rimelig løsning i forhold
til traktor, har den nødvendigvis et mer begrenset bruks-
område, samtidig som det er en viss investering å få en
fullt utstyrt bruksmaskin til skogsdrift, forteller han.

BÅDE PRODUSENTENE OG KJØPERE har en tendens til
å satse på stadig større og kraftigere maskiner og motorer,
og du får i dag ATV-er opp i 800 eller 1000 cc, men Bråthen
mener en «vanlig» ATV med 570 cc motor holder i mas-
sevis til å gjøre jobben i skogen. 

– Større maskiner og motorer koster også mer i drift
da de nødvendigvis bruker mer drivstoff enn mindre og
lettere utgaver, poengterer han.

– SELV OM EN ATV i utgangspunktet er liten og lett i for-
hold til traktor og henger, eller enda større lassbærere, er
det utrolig hva slikt småutstyr kan takle. Du må bare sørge
for at du lesser med vett og heller tar en ekstra tur med et
mindre lass, enn å overlesse hengeren i forhold til både
ATV-ens styrke og hengerens kapasitet, sier han. 

Han viser fram både framkommelighet og bæreegen-
skaper i praksis med å laste opp sin 6-hjuling med henger,
med stokker fra tre alminnelig store furuer, alle fra vårens
vindfall, kappet i fem-meters lengder, som han henter ut
fra ulendt skogsterreng. 

ETTER HVERT SOM disse maski nene har blitt mer popu -
lære til forskjellige bruksformål har utstyrsleveran dørene
også kom met med mye nyttig utstyr til maskinene. 

– På de fleste av dagens bruksmodeller er vinsj blitt
standardutstyr, forteller Bråten. Du får nå spesielt tilpas-
sede ATV-hengere for både skogsdrift eller kombivarianter
for både tømmer- og varekjøring. Det finnes egne elg-
hengere og ulike pulk- eller baljeløsninger til å henge etter
ATV-en. 
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Belter er fint

om man skal

sette minst

mulig avtrykk

i skogen, kjøre

på vått under-

lag eller i dyp

snø. 

Commander WS4 ATV beltesett
til Polaris. Foto Motorspeed.

Det er utviklet en rekke egne hengere fra ulike produsenter tilpasset ATV. – Når du velger en tømmerhenger bør du velge en stødig og god boggi-variant,
gjerne med kran og med hydraulisk brems på alle hjulene. En slik henger kan fint ta lass med nokså grove stokker på opptil 5 meters lengder, mener Bråthen. 
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EN «VANLIG» 4-HULING koster gjerne fra rundt 70 000
kroner pluss mva, mens en 6-hjuling går fra rundt 120 000
kroner pluss mva, kjøpt ny. En god og stødig tømmerhenger
med kran får du for rundt 15 000 kroner pluss mva.

– Det er ikke uvanlig at kundene legger på tilbehør og
ekstrautstyr for 10-, 20- og opp mot 50 000 kroner, forteller
Bråthen. 

– Da sier det seg nesten selv at et slikt kjøp ikke først
og fremst gjøres for å skaffe seg et leketøy, men at folk
faktisk har en gjennomtenkt plan for bruken av det.
Samtidig hører jeg naturligvis noen også si at de ønsker å
ha det litt moro med den. Litt moro må jo også være greit,
så lenge det foregår i lovlige og forsvarlige former, under-
streker Bråthen.

LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK (Motorferdselloven
fra 1977) inneholder et generelt forbud mot motorferdsel
i utmark og vassdrag (§ 3), men det er i loven blant annet
gjort unntak (§ 4) for nødvendig person- og godstransport
til og fra faste bosteder og i jordbruks, skogbruks og rein-
driftssammenheng. 

– Å drive nyttekjøring på egen eiendom er vel i praksis
nokså uproblematisk. Restriksjoner mot å bruke snøs-
cooter eller ATV i skogen har først og fremst vært knyttet
til kjøring for fornøyelsens skyld, men her har det kommet
nye regler nå i 2015, som gir kommunene mulighet til å
gjøre unntak fra det generelle forbundet og tillate slik
kjøring innenfor egne godkjente traseer. 

– Vær likevel oppmerksom på at dersom du planlegger
å kjøre ATV eller andre motorkjøretøy på andres eiendom,
kan du ikke gjøre dette uten først å ha innhentet grunneiers
tillatelse, understreker Bråthen. qS

Individuelle og justerbare fjæringer
gjør, sammen med drift på alle hjul og
høy bakkeklaring, at ATV-ene kan ta
seg fram nesten over alt i skogen.

ATV finnes i ulike modeller for ulike formål. Her viser Tore fram en RZR fra Polaris. Dette er en
såkalt «Side-by-side» med ratt og hytte/veltebøyle, som gjør at føreren og passasjeren sitter
litt mer beskyttet ved en eventuell velt enn med en åpen maskin. 

Du kan velge både fast 2- eller 4-hjulsdrift, eller la maskinen selv automatisk koble
inn forhjulene hvis bakhjulene mister festet. Dette gir økt stabilitet og framdrift.

Her viser Tore fram tre ulike varianter av ATV hjemme på gården i Skotterud. Fra høyre i bildet
har han en 6-hjuling med tømmerhenger, en «vanlig» firhjuling og en «side-by-side».




