
BEDRESKOG
– et produkt fra

Skogen din fortjener det beste!



Skogen din  
fortjener det beste!

AT Skog introduserer BEDRESKOG for at din 
hverdag skal bli enklere. Ikke alle har mulighet til 
å drifte skogen sin på best mulig måte, men de 
aller fleste ønsker at skogen skal ha det bra og 
skape verdi. Rundt halvparten av eiendommene 
i AT Skog har ingen eller svært liten aktivitet. Nå 
kan alle som ønsker det få tilpasset hjelp gjennom 
BEDRESKOG. Nå blir det enda enklere og mer 
lønnsomt å være skogeier!

Vi har kompetansen – du bestemmer!

2



GUNNAR (70)
Kristiansand, pensjonist

EVA (75)
Gjerstad, pensjonist

TRYGVE (43)
Froland, bonde

ANNE (52)
Røyken, arkivar

SOLVOR (34)
Oslo/Hjartdal, sykepleier

KNUT OLAV (49) 
Åmli, selger

⊲  jeg bor langt unna skogen min

⊲   jeg har et yrke som ikke gir tid til skogsdrift

⊲   jeg har arvet skog, men kan ikke forvalte den selv

⊲   jeg har ikke interesse for skogsdrift, men ønsker god forvaltning

⊲   jeg har interesse, men trenger hjelp for å komme helt i mål

⊲   jeg blir eldre og ønsker å etterlate meg sunn og verdifull skog

⊲   jeg er aktiv skogeier, men ønsker fordelene BEDRESKOG gir

Er du en av disse skogeierene kan  
BEDRESKOG være løsningen for deg
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Kostnaden med BEDRESKOG-avtalen 
er tjent inn på et øyeblikk    

NAVN:  Trygve 
ALDER:  43
BOSTED:  Froland
YRKE:  Bonde

– BEDRESKOG vil passe for mange skogeiere. Denne avtalen er tjent inn på et øyeblikk. Avtalen 
sikrer at jeg får utført oppdrag av profesjonelle entreprenører til redusert pris. Jeg garanteres best 
tømmerpris, oppsummerer Trygve Usterud. Han er bosatt på slektsgården i Risdal i Froland og 
driver som bonde på fulltid. Han og kona kombinerer skogsdrift på 11 000 mål produktiv skog med 
115 vinterfora sau og 12 ammekyr. Han er en aktiv skogeier, som de siste ti årene har engasjert  
AT Skogs driftsapparat til hogst, planting og ungskogpleie.

– BEDRESKOG vil gi skogeieren hjelp til de gode økonomiske ordningene i skogbruket. I denne 
næringen må vi tenke langsiktig. Det er derfor helt avgjørende for lønnsomheten at de riktige 
tingene blir gjort i riktig rekkefølge. Jeg er 5. generasjon på gården. Jeg har nylig hogd 3000 kubikk 
skog. Oppgjøret føres tilbake til skogbruket for å bygge skogsbilveier, plante og pleie skogen. Det 
viktigste med denne avtalen, er at skogeieren bestemmer. Ambisjonen min i alt jeg gjør med 
skogen, er å overføre den til neste generasjon i bedre stand enn jeg fikk den. Jeg tror tømmerprisene 
vil øke i årene framover.
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BEDRESKOG-produktet 
har jeg ventet på lenge!

NAVN:  Knut-Olav 
ALDER:  49
BOSTED:  Åmli
YRKE:  Selger

– Jeg får litt panikk når jeg tenker på at ungene mine ikke arver det jeg fikk. Jeg overtok en gård 
som var godt forvaltet på alle måter, sier Knut Olav Tveit med sønnen Nikolai på armen. Han har 
skogeiendom i Skjeggedal i Åmli med 7600 mål produktiv skog.

– Som ung skulle jeg gjøre alt selv. Det ble dyrt. Jeg fikk en klekkelig restskatt. Jeg håper ungene har 
lyst til å overta. Da må jeg videreføre en verdi – og ikke bare kostnader. Den framtidige skogeieren 
vet mindre om skog enn tidligere generasjoner. Da må noen kunne kontaktes for råd og hjelp. Jeg 
ser BEDRESKOG som en vinn-vinn-situasjon. Vi trenger økt aktivitet i skogen. Mer planting, mer 
ungskogpleie, mer markberedning og mer hogst. Det må gjøres rasjonelt. BEDRESKOG er musikk i 
mine ører. Jeg har ønsket meg forvalteravtale i 25 år!
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Som bruker av tjenesten BEDRESKOG betaler du 
et månedlig beløp for å få en rekke fordeler som 
er skreddersydd for deg som skogeier. Fordelene 
skal gjøre deg til en bedre skogforvalter på dine 

premisser og øke verdien av skogen din. 

Du får tilgang til noen grunntjenester som i seg 
selv bidrar til positiv verdiskapning. 

I tillegg får du tilgang til alle de produktene og  
tjenestene du har behov for til gunstige priser.

BEDRESKOG



BEST PRIS 
Innkjøp
• planting/plantekjøp 
• tynning/hogst
• ungskogpleie
• markberedning

Salg av tømmer
•  konkurransedyktige priser
•  best pris hele året
•  avsetningsgaranti

HJELP MED

•  rådgivning
•  gjennomgang av 

skogbruksplan
•  tilsyn av eiendommen
•  råd ved skogskader

•  økonomi
•  søknader
•  rapportering
•  juridisk bistand

FORDELER

•  skogsarbeidet blir utført 
av profesjonelle fagfolk

•  rabatt på produkter  
og tjenester

•  gratis oppdatering av 
skogbruksplankart

•  enkel håntering av 
regnskap

Dette er inkludert i grunnpakken

For fullstendige vilkår, se siste side.
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Visste du at...

Et av de mest 
lønnsomme 
tiltakene 
som kan gjøres 
i skogen er 
ungskogpleie 
og avstands
regulering

Vi kan øke 
hogsten i 
Norge til  
15 mill.  
m3 årlig

Tabellen viser hogst 
i Norge 2014, -15 
og -16

Kilde: NIBIO

Vi hogger 35 trær 
pr minutt. Det 
vokser opp over 100 
trær pr minutt

I Norge plantes det 
38 mill. trær i året

Kilder:
www.skogoglandskap.no
www.regjeringen.no
www.skog.no

Kilder: AT Skog

Planting av ny 
skog er viktig for 
miljøet og for  
neste generasjoner

Alt som 
kan lages 
av olje, 
kan lages 
av tre

21,5%
av det totale 
skogarealet i 
Telemark er 
dekket med 
skog som er 
over 120 år 

Skog og annet trebevokst 
areal dekker 

43 % 

av landarealet i Norge.

Visste du at skogen her i 
nord både er verdens største 
sammenhengende skognatur 
og jordas største karbonlager 
i skog? 

Det minst lønnsomme en 
skogeier kan gjøre, er å ikke 
gjøre noe Kjell Håkedal  /  prosjektleder

2014    2015    2016 Ønsket 
nivå

9,90 10,20 10,43

15
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Når du er klar for BEDRESKOG, vil vi hjelpe deg 
med å benytte avtalen best mulig. 

Dine ønsker og ditt ambisjonsnivå bestemmer hvor  
mye som skal gjøres.  
AT Skog blir din rådgiver. Sammen tar vi gode valg. 
Vi starter med en gjennomgang av skogbruksplan og 
eiendom. Du får informasjon om pris og andre fordeler. 

Ønsker du tiltak i forhold til planting, rydding, hogst og 
lignende, hjelper vi deg å lage en god plan og sørger for 
at du skaper mest mulig verdi på kort og lang sikt.

Det du ikke ønsker å gjøre selv, kan vi utføre sammen 
med gode samarbeidspartnere.

Hva innebærer 
avtalen i praksis?





For at du skal være oppdatert og få 
den hjelpen du trenger, vil vi ta kontakt 
med jevne mellomrom

⊲   invitasjon til budsjett- og handlings planmøte

⊲  evalueringsmøter

⊲  vi sender SMS når viktige dokumenter er tilgjengelig i Skogeierportalen

⊲  nyheter presenteres på mail og noen ganger på SMS

⊲  statusrapporter etter befaringer i skogen

I tillegg vil du høre fra oss når vi har noe å si av verdi for deg som skogeier.

Vi holder  
deg 

oppdatert 
hele året!
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Jeg har fått...
... bedre tid

... lavere kostnader

... mer forutsigbarhet

... økt aktivitet i skogen

... en sunnere skog

... økning i eiendommens verdi

... optimal utnyttelse av skog og eiendom

... en bærekraftig skog

De riktige tingene er gjort  
i skogen fra jeg var liten.  
Da er det lettere å bli  
aktiv selv

NAVN:  Solvor
ALDER:  34
BOSTED:  Oslo/Hjartdal
YRKE:  Sykepleier
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01 000
dekar

1 0003 000
dekar

3 0005 000
dekar

5 00010 000
dekar

over 10 000
dekar

Hvor mye koster det?

292,- pr. mnd. 417,- pr. mnd. 542,- pr. mnd. 667,- pr. mnd. Spør oss om pris

Prisen dekker fordelen i grunnpakka og varierer ut i fra størrelsen på skogen. Pris på rydding, 
planting, markberedning, andre investeringer og uttak av skog prises på forespørsel. 

Forutsetninger:  
Eiendommen må ha utarbeidet skogbruksplan og være miljøregistrert.  
Du må være medlem i AT Skog og bruke Allma standard. 
AT Skog kjøper tømmeret ditt.

* Vi tar forbehold om prisendringer. For oppdaterte priser, se www.atskog.no/bedreskog

Hva er skogbruksplan?

En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Planen består av lett lesbare kart 

og råd om hvordan eiendommen bør drives best mulig med hensyn til økonomi og miljø. AT Skog 

benytter den digitale skogbruksplanen Allma, som gjør at du kan se oppdatert informasjon om 

skogeiendommen din på pc, nettbrett og mobil.

Hva er miljøregistrering?

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. For å selge 

tømmer, må du ha en miljøsertifisert eiendom. Resultatene legges inn i skogbruksplanen.  
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Tjenester, forpliktelser og tilbud 
som følger avtalen

1. Basistjenester (følger avtalen)

Ved signering av denne avtale forplikter AT Skog seg følgene forpliktelser:

⊲  10% rabatt på veiledende priser på ungskogpleie og adm. Skogsdrifter

⊲  1 times gratis veiledning hos henholdsvis skogøkonom tilknytta Økonomisk rådgiving A/S

⊲  1 times gratis veiledning hos naturforvalter tilknytta Faun Naturforvaltning A/S

⊲  ½ times gratis advokatbistand hos advokat tilknytta AT Skog SA

⊲  Fri adgang til nettjenesten Allma standard

⊲  Fri web-basert skogbruksplan med oppdatering og framskriving etter skogbruksaktiviteter

⊲  Årlig tilsyn med eiendommen med tilsynsrapport

Virkesleveranser:

⊲   Garantert høyeste lokale pris i AT Skog sett over skogbruksåret på basissortimentene 

(massevirke og skurtømmer). Dette basert på pristabeller med en varighet over min.  

30 dager.  

Pris på øvrige sortimenter i hht. pris på avvirkningstidspunkt.

⊲  Skogeier utbetales i tillegg vedtatte tilleggspriser som gjelder på hogsttidspunktet

⊲  AT Skog koster halvparten av eventuelle oppussingskostnader over kr 8,- m3

⊲  Avsetningsgaranti

Rapportering og kontakt med myndighetene

Gjennom BEDRESKOG-avtalen vil AT Skog foreta de nødvendige rapporteringene til 

myndighetene vedrørende tiltak som er beskrevet i de årlige tiltaksplanene dette gjelder:

⊲  Søknader om aktuelle tilskudd

⊲  Søknad om bygging av enkle traktorveier (ikke større anlegg)

⊲  Nødvendige egenmeldinger for foryngelskontroller

⊲  Aktuelle årsoppgaver skogbruk

⊲  Fri skogportal hos AT Skog, med informasjon om alle aktiviteter og avtaler

⊲  Fri gjennomgang av skogbruks- og miljøplan

⊲  Fri gjennomgang av skogfond

⊲  Gratis forskuttering av planlagte tiltak



Tjenester, forpliktelser og tilbud 
som følger avtalen  FORTS.

KLAFF INNSIDE

2. Tilleggstjenester (faktureres etter medgått tid)

⊲  Økonomirådgiving hos Økonomisk rådgiving A/S til gunstig pris

⊲  Utmarksrådgiving hos Faun Naturforvaltning til gunstige priser

⊲  Utarbeidelse av jaktkart og andre karttjenester

⊲   Neste generasjons digitalisert regnskapstjenester levert av vår samarbeidspartner  

Azets til gunstige priser. Du velger selv hvor aktiv du vil være.

⊲  Bistand til jaktutleie

⊲  Bistand ved eierskifte og eventuelle parsell, rettighetssalg og/eller ekspropriasjoner

⊲  Ekstraordinær skogøkonomisk rådgivning

⊲  Utarbeide spesialanalyser og prognoser for eiendommen på kort og lang sikt

⊲  Vurdering av eiendommens potensiale for jakt, fiske og utmark

⊲  Eiendomsjuridisk gjennomgang/matrikkel m.m.

⊲  Konkurranseutsetting av tømmerdrift over 1000 m3

 

 

3. Fordelsprogram (Gratis)

Med en BEDRESKOG-avtale får du selvsagt også tilgang til alle AT Skogs 

fordelsprogrammer

⊲  Nettbutikk

⊲  Magasinet Skog

⊲  Agrolavtale med rabatt på en mengde tjenester og produkter

⊲  AT Skog Nytt og aktuelle oppdateringer på nett og SMS

⊲  Invitasjon til skogfaglige møter og turer

⊲  Etter gitte regler tilgang til AT Skogs firmahytter på Hovden og i Morvika

⊲  Tilgang på skogfaglige kurs gjennom Skogkurs (skogbrukets kursinstitutt)



Ustelt ungskog gir store tap
Manglende ungskogpleie fører til mindre tredimensjoner og veksthemning. Det vil også ta lenger tid 

før skogen kan hogges. Hogstkostnadene øker fordi trærne er mindre, tømmerverdien er lavere og 

undervegetasjonen større. Når tømmerverdien synker og driftskostnadene øker blir nettoverdien av 

tømmeret betydelig redusert.

KLAFF UTSIDE

Vi har de beste samarbeidspartnerne

Faun Naturforvaltning 
Driver innenfor naturbasert 
næringsutvikling, naturkart-
legging og utredning, fiske- 
og vassdragsforvaltning og 
viltforvaltning.

www.fnat.no

Azets Norge 
Azets er en ledende 
leverandør av tjenester 
innenfor regnskap, lønn, HR 
og økonomisk rådgivning.

www.azets.no

Økonomisk Rådgivning AS 
Tilbyr alle typer økonomisk rådgivning til 
landbruket i Agderfylkene og hele Telemark.

www.okorad.no

Verditap ved manglende 
ungskogpleie

Verdiøkning med 
BEDRESKOGavtalen
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Ta kontakt med din  
lokale skogbruksleder eller  

vår servicetelefon på
     07564

www.atskog.no/bedreskog

Er BEDRESKOG noe for deg? 
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– et produkt fra

Skogen din fortjener det beste!

Er BEDRESKOG noe for deg? 


