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1. Informasjon om fusjonsplanen og fusjonsbehandlingen

Denne fusjonsplanen er utarbeidet i forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom AT Skog SA og Vestskog SA i henhold til 
samvirkelovens kapittel 8. 

Fusjonsplanen er lagt ut åpent på www.atskog.no og www.vestskog.no og gjort tilgjengelig for alle medlemmene i henhold 
til samvirkelovens § 110. Fusjonsplanen er på samme måte som for medlemmene tilgjengeliggjort for alle ansatte. Innkomne 
uttalelser og protokoller er vedlagt i henhold til samvirkelovens § 109. Uttalelser, informasjon, utsendt materiale og annen relevant 
informasjon vedrørende foreslåtte fusjon er åpent tilgjengeliggjort fortløpende på www.atskog.no og www.vestskog.no.

Enkelte uttalelser i fusjonsplanen gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med usikkerhetsmomenter. De faktiske 
forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. 

Personer, medlemmer og ansatte som har tilgang til fusjonsplanen, er selv ansvarlige for å orientere seg om og overholde tidsfrister 
gjengitt i fusjonsplanen, samt samvirkelovens og vedtektenes bestemmelser. Fusjonen er basert på kontinuitet og representerer 
derfor ikke et tilbud om å kjøpe, selge eller innløse verdier eller andeler. Når det gjelder den individuelle andelskapitalen, så vil den 
bestå av andelsinnskudd, jfr. foreslåtte vedtekters § 4, og tilleggsandelsinnskudd, jfr. foreslåtte vedtekters § 5. Det betyr at den totale 
individuelle andelskapitalen er den samme ved ikrafttredelsen av fusjonen og være den samme som før fusjonen.  Det skal ikke ytes 
noe tilleggsvederlag i forbindelse med fusjonen, dvs. vederlag utover medlemskap og andeler i det overtakende foretaket (AT Skog 
SA).

Fusjonsplanen er satt opp i henhold til samvirkelovens § 104.

Fusjonens involverte foretak:

Rolle Organisasjons Navn Adresse Forretnings
 -nummer   -kommune
Overdragende	 989	140	159	 Vestskog	SA	 Kokstadflaten	36	5257	KOKSTAD	 Bergen
Overtakende 989 086 642 AT Skog SA Ole Cudrios gate 25 3715 SKIEN Skien

2. Ansvarserklæringer 

Styrene i AT Skog SA (”AT Skog”) og Vestskog SA (”Vestskog”).  

Fusjonsplanen er utarbeidet med sikte på å gi medlemmene og ansatte et best mulig informasjonsgrunnlag for den foreslåtte 
fusjonen mellom foretakene. Øvrig utsendt informasjon, www.atskog.no, www.vestskog.no, informasjonsmøter mv. er en del av 
informasjonsunderlaget for fusjonen.

Styrene i AT Skog og Vestskog bekrefter at opplysningene i fusjonsplanen, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske 
forhold og at det ikke foreligger utelatelser som er av en slik art at de kan endre fusjonsplanens betydningsinnhold. Videre vil det 
være administrative og driftsmessige forhold som må avklares når foretakene er fusjonert.

Styret i AT Skog har likevel ikke ansvar for informasjon vedrørende Vestskog, og styret i Vestskog har likeledes ikke ansvar for 
informasjon vedrørende AT Skog.

Muligheter, utfordringer, markedsforhold og framtidsutsikter er vurdert etter styrenes beste skjønn. 

Fusjonsplan



5

 
Skien/Bergen 26. februar 2019

 
I styret for AT Skog  I styret for Vestskog 

Olav A Veum (Styreleder) Halvor Langeseth Brosvik (Styreleder)

Åse Egeland Tårn Sigve Schmidt

Gunn Haga Brekka Bengt Drageset

Hølje Kristian Jore Birgit Eiken

Even Hedland Jakob Hammer (fast møtende varamedlem)

Trond Saga (ansatt representant) Torgrim Østgård (ansatt representant)

Hilde Haukom (ansatt representant)

Anders Roger Øynes Kjetil Andre Rødland
Administrerende direktør Daglig leder
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3. Samvirkeforetak

Det fusjonerte AT Skog er et samvirkeforetak. Dette betyr at foretaket er en sammenslutning av medlemmer med et felles formål 
om brukernytte. Gjennom omsetning og samhandel skaper og fordeler foretaket verdier. Samvirke bygger på et frivillig og åpent 
medlemskap og demokratisk medlemskontroll. Samvirke er basert på verdiene som ligger i selvhjelp, eget ansvar, demokrati, likhet, 
rettferdighet og solidaritet.

AT Skog er et samvirkeforetak for skogeiere som ønsker å drive virksomhet sammen med det mål å oppnå verdiskapning gjennom et 
felles eid foretak. Dette gjøres gjennom formål og verdiposisjonen som for AT Skog er:

4. Bakgrunn og begrunnelse for fusjonen 

Store endringer i rammevilkår har ført til store endringer i bransjen. Det kom først og fremst som et resultat av at ESA (EØS avtalens 
overvåkningsorgan) i 1997 fastslo at skogeiersamvirket ikke kunne pålegge sine medlemmer leveringsplikt, markedsreguleringer, 
reduksjon eller stans i produksjon eller omsetning. Siden dette vedtaket kom og frem til i dag, har konkurransen om tømmeret vært 
økende. I samme periode har risikoen økt med industrielle endringer og internasjonalisering av tømmermarkedet. 

Nye aktører kommer inn i markedet og fører til behov for nye måter å samhandle på gjennom strukturelle endringer. Samtidig så 
endrer skogeieren seg gjennom økende muligheter i markedet og er mer individualisert i sine valg. Dette er en naturlig utvikling, 
men vil stille andre krav til AT Skog og Vestskog som aktører i dette markedet. Dette ser en først og fremst gjennom en stadig 
økende favorisering av kortreist tømmer og sterk konkurranse om tømmer og de beste tømmerdriftene. Dette gir seg utslag i 
prisdifferensiering.	

Skognæringen står overfor store muligheter i forbindelse med overgangen til fornybarsamfunnet og den viktige bidragsyteren 
skogen	er	i	klimasammenheng.	Det	er	også	utfordringer,	både	som	følge	av	finansiell	uro,	høyt	norsk	kostnadsnivå	og	endrede	
forbruksmønstre. Både muligheten og utfordringene stiller krav til tilpasninger. Dermed er det fortsatt et omstillingsbehov i 
skognæringen.

5. Hovedpunktene i fusjonen 
Nedenfor gjengis en del punkter som er avklart i fusjonsarbeidet mellom AT Skog og Vestskog. Punktene har vært behandlet i de 
respektive styrene og danner grunnlaget for den enigheten som styrene i felleskap har sluttet seg til.  Punktene nedenfor er vurdert 
som de mest sentrale.

Fusjonsplan
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Punktene nedenfor er angitt i uprioritert rekkefølge.

Motto: Stolt fortid – stor fremtid 
a. Overtakende foretak er AT Skog. Dette blir også foretakets navn. 
b. Lokalisering som i dag med hovedkontor i Skien og desentraliserte fellesfunksjoner og distriktskontorer over hele området. 
c. 2 merkevarer: AT Skog som hovedmerke og Vestskog som undermerke. 
d. Alle ansatte blir videreført som ansatte i det nye selskapet (i prinsippet ingen endring). 
e. AT Skog sin organisasjonsstruktur er utgangspunktet for det nye foretaket. 
f. Staben utvides med 1 rådgiver innen næringspolitikk med fokus på skogbruket på Vestlandet. 
g. Administrerende direktør i AT Skog blir administrerende direktør i det fusjonerte foretaket. 
h. Ved første valg skal styreleder velges fra AT Skog og nestleder fra Vestskog (egen valgordning for år 1 vil bli foreslått). 
i. Det blir ingen skeivdeling av kapital mellom medlemmer. 
j. Som hovedprinsipp får medlemmer fra AT Skog, som har større obligatorisk andelskapital enn medlemmer fra Vestskog,
 den overskytende kapitalen omdannet til tilleggskapital (ny ordning for beregning av andelskapital blir presentert i 
 fusjonsplanen). 
k. Dagens valgkretsstruktur videreføres i 2-3 år. Det skal etableres nye funksjonelle valgkretser for hele det nyfusjonerte 
 foretaket, men dette skal utredes i overgangsperioden på 2-3 år. 
l.	 Skogeierlagene	opprettholdes	og	vitaliseres	gjennom	egen	strategi	for	arbeidet	og	finansiering	–	det	skogfaglige	og	
 næringspolitiske samarbeidet med skogeierlagene blir styrket gjennom samarbeidsavtaler. 
m. Styret sammensettes av 7 årsmøtevalgte styremedlemmer 
n. Det fusjonerte foretaket reguleres av Samvirkeloven. Nye vedtekter skal gjenspeile dette og ikke gjenta forhold som 
 allerede er regulert i lovverket. 
o. De ansatte i foretakene får større utviklingsmuligheter og styrker foretakenes desentraliserte organisasjon. 
 Kompetansen de ansatte innehar, skal øke verdiene for medlemmene.

6. Vilkår for utøving av rettigheter som medlem i det overtagende 
foretaket og for innføring i medlemsregisteret 

AT Skog skal sørge for at alle medlemmene i Vestskog, som oppfyller vilkårene for medlemskap i AT Skog, skal innføres i 
medlemsregisteret straks fusjonen er registrert. Vilkårene for registrering i medlemsregisteret er;

1) at personen (fysisk eller juridisk) er medlem av Vestskog ved registreringen av fusjonen,
2) at personen oppfyller vilkårene for å bli medlem i AT Skog, 
3) at personen yter et eventuelt andelsinnskudd dersom det er nødvendig og
4) for øvrig oppfyller de vilkårene for medlemskap som måtte følge av AT Skogs vedtekter eller loven. 

Fusjonsplan
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7. Fremdriftsplan for behandling av fusjon mellom AT Skog og Vestskog

Framdriftsplanen er fastlagt på bakgrunn av de formelle prosessene og vedtakene som må gjennomføres. Videre er det i 
framdriftsplanen vektlagt at det skal være god informasjon og nødvendig tid til forankring.

 7.1. Tidsplan fusjonsprosessen:

 7.2. Tidsplan fusjon og gjennomføring:

i) Regnskapsmessig gjennomføring vil være når/fra fusjonen er registrert i Foretaksregisteret. Planen er 30. juni 2019.
ii) Etter råd fra våre advokater vil melding til Konkurransetilsynet sendes etter at styrene har behandlet et førsteutkast til
 fusjonsplan. Denne behandlingen skjer i begge foretakene den 12. februar 2019. 
iii) Fusjon kan gjennomføres formelt når Konkurransetilsynet har behandlet saken. Konkurransetilsynet må innen 25 
 virkedager fra meldingen er mottatt (Fase 1), enten klarere fusjonen eller varsle at vedtak kan bli aktuelt, jf. 
 konkurranseloven § 20 annet ledd. I varselet må tilsynet vise at det er rimelig grunn til å anta at foretakssammenslutningen
  eller ervervet som nevnt i § 16 a vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens 
 formål. Gis ikke slikt varsel, kan tilsynet ikke gripe inn etter § 16 eller § 16a. 

8. Fusjonen bygger på kontinuitet 

Fusjonen er planlagt basert på at Vestskog er overdragende og AT Skog er overtakende. Størrelsen på hvert enkelt medlems 
andelsinnskudd i det fusjonerte foretaket blir bestemt ut fra en fordelingsnøkkel som er felles for medlemmene i det overdragende 
og overtakende foretaket (vedtektenes § 4). For noen av medlemmene i AT Skog innebærer dette at deler av deres andelskapital 
blir	omgjort	til	tilleggskapital	(Vedtektenes	§	5).	For	noen	av	medlemmene	i	AT	Skog	og	for	de	fleste	medlemmene	av	Vestskog	
innebærer det at de må gjøre ytterligere innskudd av andelskapital. Dette for at disse medlemmene skal komme på det 
minimumsnivået vedtektene i det fusjonerte foretaket krever (Vedtektenes § 4). 

Felles for medlemmene i begge foretakene, er at deres individuelle andelskapital blir videreført i det fusjonerte foretaket. Ingen 
del av andelskapitalen blir delt ut til medlemmene i forbindelse med fusjonen, og medlemmene i det overdragende foretaket 
(Vestskog) skal ikke motta noe tilleggsvederlag etter samvirkeloven § 106 første ledd andre punktum. 

8.1. Samvirkerettslig kontinuitet
Fusjonsreglene i samvirkeloven bygger på et kontinuitetsprinsipp. Kjernen i dette er at det overdragende foretakets rettsposisjoner 
anses å fortsette i det overtakende foretaket. Kontinuitetsprinsippet innebærer at fusjonen kan gjennomføres uten at det er 
nødvendig å innhente samtykke fra hver enkelt kreditor i det overdragende foretaket, og at hjemmelsoverføring ved overdragelse av 
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fast eiendom ikke utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift. 

AT Skog og Vestskog har til hensikt å gjennomføre en fusjon som fullt ut er i samsvar med samvirkelovens regler. Fusjonen vil således 
bygge på samvirkerettslig kontinuitet.

8.2. Regnskapsmessig behandling  
Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet, slik at regnskapsmessige verdier kan videreføres. Kontinuitet betyr at 
tidligere balanseførte tall i begge foretak videreføres i det overtakende foretaket. 

Slik fusjonen er lagt opp, og basert på samvirkeforetakets struktur, innebærer den ikke er et reelt oppkjøp eller et eierskifte. Det er 
en ombytning av medlemskap og videreføring av andelsinnskudd uten at det ytes noe ytterligere vederlag. Andelsinnskuddene kan 
kun tilbakebetales ved utmelding og avvikling. En fusjon etter disse linjer kan regnskapsmessig anses som en fusjon som bygger på 
kontinuitet. 

8.3. Skattemessig behandling - skatterettslig kontinuitet
Fusjon som ikke utløser skatt for de involverte foretakene og deres eiere, omtales som ”skattefrie fusjoner”. For samvirkeforetak 
er dette uttrykt i skatteloven § 11-2 andre ledd, som sier at samvirkeforetak kan fusjoneres uten skattlegging av foretakene eller 
medlemmene når fusjonen gjennomføres etter reglene i samvirkeloven kapittel 8. 

Unntaket fra skatteplikt begrunnes med og forutsetter at fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på foretaks- og 
eiernivå ved at: 

• fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på foretaks- og eiernivå, dvs. alle skatteposisjoner videreføres uendret, og 
• fusjonen medfører ingen overføringer mellom eierne, dvs. eierne opprettholder sine forholdsmessige eierandeler. 

Det er lagt opp til at det ved fusjon skal være skattemessig kontinuitet både for AT Skog og Vestskog og deres medlemmer. 
Skattelovens § 11-7, om kontinuitet i deltakerens skatteposisjoner, vil medføre at alle skatteposisjoner i tilknytting til medlemskapet i 
det overdragende foretaket (Vestskog), overføres til medlemmets andel i det overtakende foretaket (AT Skog). 

Foretakenes skatteposisjoner videreføres ved at de summeres.

 8.4. Avgiftsmessig behandling av fusjon
Det fremgår av merverdiavgiftsloven § 6-14 at omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av en virksomhet eller deler 
av denne til ny innehaver, er fritatt for merverdiavgift. 

En fusjon mellom Vestskog og AT Skog vil innebære at Vestskog overfører sin samlede virksomhet til AT Skog, hvor den i all hovedsak 
skal fortsette som før. Vilkårene for å anvende fritaksregelen ansees derfor som oppfylt.

9. Kapitalstruktur 

Kapitalen i et samvirkeforetak er sammensatt av to hovedkomponenter: andelskapital (individuell) og felleskapital (felleseid/
kollektiv).

9.1. Andelskapital - andelsinnskudd 
AT Skog og Vestskog har før fusjonen ulik størrelse på andelsinnskuddene og dermed også ulik størrelse på den totale 
andelskapitalen. For at det ikke skal være skjevdeling mellom medlemmene, vil en ny felles modell for beregning av størrelsen på 
andelsinnskuddene legges til grunn. I denne forbindelse er det også en målsetning om å senke den økonomiske barrieren for å 
verve nye medlemmer. 
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I og med at den foreslåtte beregningen av andelsinnskuddene har en maksgrense, vil de som har andelsinnskudd som overstiger 
denne grensen, få det overskytende omdannet til såkalte tilleggsandelsinnskudd. Dermed videreføres den enkeltes individuelle 
andelskapital på samme nivå som før. De som ikke vil oppfylle minimumsgrensen, vil måtte øke sin forpliktelse.

Den foreslåtte modellen tar utgangspunkt i følgende:
• Maksimalt andelsinnskudd er kr 100 000
• Minimums andelsinnskudd er kr 7 000
• Hver andel er på kr 500
• Det skal være lav terskel for å bli medlem
• Andelsinnskuddet på kr 500 må betales ved innmelding 
• Vestskog og AT Skogs medlemmer er likeverdige etter gjennomført fusjon, dvs. at de har de samme organisatoriske og 
 økonomiske rettighetene
• Dersom et medlem ikke har oppfylt sin samlede forpliktelse til å yte andelsinnskudd innen 30 år etter inntreden, skal 
 restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lenger innbetalingstid.
• Ingen medlemmer har noen særrettigheter

I § 4 i vedtektene for det fusjonerte foretaket er det obligatoriske andelsinnskuddet foreslått regulert på følgende måte:

§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd
Medlemmene forplikter seg til å delta i finansieringen av AT Skog SAs egenkapital 
med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommendes 
skogeiendom jf. tredje ledd.
Hver andel er på kr 500.
Det fastsettes for hvert medlem et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes 
skogareal og dets produksjonsevne. Antall andeler fastsettes ut fra et arealfaktortall. 
Arealfaktortallet beregnes i samsvar med følgende:
 Areal i Høy bonitet (større eller lik 17) x 1,33              =      (A)
 Areal i Middels og Lav bonitet (14-6)   x 0,67              =      (B)
 Sum vektet areal                                                             =      (C)

• Minste antall andeler er 14 
• For hvert påbegynte 50 over 250 av vektet areal legges det til 1 andel
• Maksimalt antall andeler er 200. Antallet andeler avrundes opp til hele antall andeler.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal 
vedkommende medlem eier og disponerer innen samvirkeforetakets område. Medlemmene skal gi skriftlig 
beskjed til foretaket ved tilkjøp eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog. 
Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler (jf. § 5) til obligatoriske andeler for å dekke økt 
andelsinnskuddsforpliktelse. Ved frasalg omdannes overskytende obligatoriske andeler til tilleggsandeler.
Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.
Ved innmelding skal medlemmet foreta en kontant innbetaling på kr 500 for én andel. Dette er medlemmets 
opprinnelige andelsinnskudd, og det medlemmet etter loven og vedtektene må betale for å bli medlem 
Utover dette skal innbetaling av obligatorisk andelsinnskudd skje ved minimum 2 % trekk i medlemmets brutto 
tømmeromsetningsoppgjør for salg gjennom AT Skog SA, inntil medlemmet har oppfylt sin samlede 
innskuddsforpliktelse. Innbetaling kan i tillegg skje ved:

• trekk i medlemmenes etterbetaling på årets leveranser
• kontant innbetaling.

Fusjonsplan
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Dersom et medlem ikke har oppfylt sin samlede forpliktelse til å yte andelsinnskudd innen 30 år etter 
inntreden, skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lenger innbetalingstid.
Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, kan medlemmet bli 
utestengt etter samvirkelovens regler.

9.2. Andelskapital - tilleggsandelsinnskudd
For å ivareta ønsket om en felles fordelingsnøkkel for alle medlemmene, vil de medlemmene som i dag har større 
obligatoriske andelsinnskudd enn de vil få etter ny beregning, få de overskytende andelsinnskuddene omdannet til såkalte 
tilleggsandelsinnskudd. Alle medlemmene av det fusjonerte foretaket vil få ny beregning gjennomført i henhold til ny modell 
(vedtektenes § 4).  Regler om tilleggsandelsinnskudd er foreslått regulert på følgende måte i vedtektenes § 5:

§ 5 Tilleggsandelsinnskudd 
Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med tilleggsandelsinnskudd fra 
eksisterende medlemmer. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret i henhold til prinsipper 
fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles medlemmer som har oppfylt sine samlede
 innskuddsforpliktelser etter § 4. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse 
med tegning, innen den frist styret fastsetter.
Tilleggsandelene skal behandles på samme måte som de obligatoriske andelsinnskuddene 
når det gjelder medlemskapet.

9.3. Felleseid kapital (kollektiv egenkapital)
Den felleseide kapitalen, dvs. den delen av foretakets egenkapital som ikke er individualisert på det enkelte medlem, vil være 
uavhengig av antall medlemmer. Utmelding eller annet opphør av medlemskapet medfører ikke utbetaling av den felleseide 
kapitalen. Samtidig er inngangsbilletten for nye medlemmer lav. I prinsippet betyr dette «naken inn – naken ut». Ved opphør av 
medlemskap vil et medlem likevel ha krav på å få utbetalt sine samlede andelsinnskudd (både ordinære og tilleggsandelsinnskudd) 
og eventuelt innestående på medlemskapitalkonto.

Samvirkeforetaket AT Skog eies og styres av de som samhandler med foretaket og dermed oppnår direkte nytte av foretaket. Det 
er primært gjennom samhandel med foretaket i form av tømmerleveranser at medlemmene oppnår økonomiske fordeler av 
medlemskapet, dels gjennom prisene, og dels gjennom en eventuell etterbetaling. Skulle en komme til en oppløsning av foretaket 
jfr. kapittel 9 i samvirkeloven og vedtektenes § 15, skjer dette etter følgende prinsipp: 

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og 
innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales medlemmene. Eventuell gjenværende formue skal 
fordeles på medlemmene i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen (samhandel) gjennom
AT Skog SA de siste 15 år.

Fusjonsplan
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9.4. Oppsummering av kapitalforholdene i samvirkeforetak

9.5. Øvrige kapitalforhold
Årsmøte kan fastsette ulike etterbetalinger som en årsoppgjørsdisposisjon knyttet til egenkapital (Vedtektenes § 11 og § 12). 
Etterbetalingsfond og medlemskapskapitalkonti er egenkapitalinstrumenter, som knyttes til etterbetaling. Etterbetalingsfond er en 
kollektiv egenkapital og hvor medlemskapitalkonti er en individualisert egenkapital. Dette er deler av årsoverskuddet som kan deles 
ut	til	medlemmene.	Formålet	med	disse	ordningene	er	å	bidra	til	en	mer	fleksibel	økonomiforvaltning	av	samvirkeforetaket	ved	at	
medlemmene får økt tilgang til samvirkeforetakets egenkapital. 

10. Styret

Styret i det fusjonerte foretaket skal bestå av 7 medlemmer valgt av årsmøte og 3 medlemmer valgt av de ansatte. I forslag til 
vedtekter for det fusjonerte foretaket lyder bestemmelsen om styret slik:

§ 13 Styret
Styret består av 10 medlemmer, hvorav 7 velges av årsmøtet og 3 av de ansatte. Styrets leder, 
nestleder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Minst 3 av styrets medlemmer, valgt av 
årsmøte, er på valg hvert år.Det velges tre varamedlemmer i nummerorden for 
styremedlemmene. Varamedlemmene velges for to år. Valg og stemmegivning kan forgå 
skriftlig dersom et flertall i årsmøte krever dette. 

10.1. Overgangsordning for styret
I forbindelse med ordinære årsmøter våren 2019 skal det velges styremedlemmer i AT Skog og Vestskog. Styrene i de to 
foretakene fungerer hver for seg frem til ikrafttredelse av fusjonen jfr. Kapitel 7 i). Formelt vil styret i AT Skog (overtakende 
selskap) være det ansvarlige styret når fusjonen er vedtatt. Derfor vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte når nødvendige 
godkjenninger fra myndighetene foreligger. I ekstraordinært årsmøte vil styreleder fra AT Skog (overtakende selskap) velges 
som styreleder i det fusjonerte foretaket. Tilsvarende vil nestleder bli valgt fra Vestskog (overdragene selskap). Øvrige 
styremedlemmer velges i tråd med nye vedtekter. Fram til ordinært årsmøte våren 2020 vil alle styremedlemmene valgt i 
ordinære årsmøter våren 2019 fortsetter som et kollegium i det nye foretaket. Styrets leder, nestleder, styremedlemmer 
og varamedlemmer i AT Skog og Vestskog får ikke noen særlige rettigheter eller fordeler ved fusjonen. Valgordningen for 
valgkomite og styremedlemmer, valgt av medlemmene i AT Skog, er i vedtektene foreslått som:

§ 14 Valgordning 
Årsmøtet velger en valgkomité på seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Foretakets geografi skal
søkes gjenspeilt i valgkomiteens sammensetning. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. 

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i AT Skog SA, overtar vedkommende varautsending plassen i årsmøtet.

Fusjonsplan
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10.2. Overgangsordning valgkomite
Valgkomitéen i AT Skog og Vestskog fremlegger et felles forslag til nytt styre, valgkomite og øvrige valg våren 2020 (jfr. 
Vedtektenes § 13 og § 14). Årsmøtene i AT Skog og Vestskog vil gjøre vedtak på en overgangsordning med nødvendige 
forbehold.

11. Ledelse

Det fusjonerte AT Skog skal ledes av nåværende adm. dir. i AT Skog. AT Skog sin organisasjonsstruktur er utgangspunktet for 
det nye foretaket. Det vil være behov for noen tilpasninger, men prinsippet om en effektiv organisering ligger fast. Adm. dir. i 
AT Skog eller daglig leder i Vestskog får ikke noen særlige fordeler ved fusjonen. 
 
12. Strategi

Skognæringen i Norge opplever store endringer i adferd hos skogeiere, kunder og foretaksstrukturer innen skogsamvirke. AT 
Skog står overfor store utfordringer og muligheter i tiden fremover. Det å stake ut en strategisk retning er viktig for å kunne 
håndtere skiftende rammebetingelser og endringer som stadig skjer raskere og raskere. 

Budsjetter og handlingsplaner danner grunnlag for de kortsiktige aktivitetene og er forankret i strategien. 

Gjeldende strategi vil i løpet av våren 2020 bli revidert. Utgangspunktet for denne revisjonen vil være hovedområdene som 
ble definert for perioden 2018 til 2020.

Tabell ovenfor; Strategi AT Skog 2018 -2020

Fusjonsplan
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13. Framtidsutsiktene for det fusjonerte foretaket

Skog som fornybarressurs representerer en viktig verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunn i store deler av landet. Skog- og 
trebasert industri spiller en avgjørende rolle for omstilling til fornybarsamfunnet og nødvendige endringer i hvordan vi bygger, 
vedlikeholder, og drifter bygg og infrastruktur. Samtidig er det et stort potensial for ytterligere industriell vekst, og skogens rolle i 
klimasammenheng vil ha stor betydning. 

Skognæringen har de siste årene vært gjennom store endringer med tanke på strukturrasjonaliseringer, produktivitetsøkning, 
og nedleggelse av industriell kapasitet. Vi ser at denne utviklingen fortsetter, både innen skogeiersamvirke og industri. Dette blir 
ytterligere forsterket gjennom internasjonaliseringen av tømmermarkedet. En fusjon mellom AT Skog og Vestskog vil kunne ta en 
enda	større	del	i	denne	utviklingen.	Ved	å	slå	oss	sammen	oppnår	skogeiere	økt	nytteverdi	i	form	av	høyere	effektivitet,	bedre	
rammebetingelser og forutsigbarhet. Våre ansatte får større utviklingsmuligheter og styrker foretakets desentraliserte organisasjon. 
Kompetansen våre ansatte innehar, skal øke verdiene for våre medlemmer. 
 
Det fusjonerte foretaket vil omsette for ca. NOK 1 mrd. basert på en omsetning på rundt 1,5 mill. m³ tømmer og med et potensial 
utover dette. En sammenslått virksomhet vil være bedre rustet til å møte de utfordringene og mulighetene vi må forvente i markedet 
fremover. Sammenslåingen gir en mulighet til ytterligere spesialisering og modernisering av organisasjon, produksjon og logistikk. 

Fusjonsplan



15

14. Vedlegg i henhold til samvirkelovens § 105

14.1. Åpningsbalanse for det overtakende foretaket
14.2. Framlegg til nye vedtekter for det overtakende foretaket
14.3. Vedtekter til overdragende foretak
14.4. Vedtekter til overtakende foretak
14.5. Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding for 2017 for overdragende foretak
14.6. Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding for 2017 for overtakende foretak

15. Avtale om justeringsrett/plikt

15.1. Avtale om justeringsrett/plikt

16. Rapport om fusjon i henhold til samvirkelovens § 107 

16.1. Rapport om fusjon AT Skog
16.2. Rapport om fusjon Vestskog

17. Uttalelser fra de ansatte i henhold til samvirkelovens § 109

17.1. Uttalelser fra de ansatte i AT Skog
17.2. Uttalelse fra de ansatte i Vestskog 
17.3. Protokoll AT Skog i henhold til aml. § 16-5
17.4. Protokoll Vestskog i henhold til aml. § 16-5

Fusjonsplan



16 Vedlegg: 14.1. Åpningsbalanse for det overtakende foretaket

AT Skog SA
Utkast til åpningsbalanse etter fusjon 31.12.2018

EIENDELER NOK

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling 11 196 536
Utsatt skattefordel 1 525 554
Sum immaterielle eiendeler 12 722 090

Varige Driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 34 215 593
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 6 616 430
Sum varige driftsmidler 40 832 023

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i daterselskap 62 602 006
Lån til foretak i samme konsern 24 779 594
Investeringer i tilknyttet selskap 35 901 130
Investeringer i aksjer og andeler 122 855 687
Andre fordringer 5 279 680
Sum finansielle anleggsmidler 251 418 097

Sum anleggsmidler 304 972 210

Omløpsmidler

Varer
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater 22 661 808
Sum varer 22 661 808

Fordringer
Kundefordringer 66 086 213
Andre fordringer 45 527 482
Sum fordringer 111 613 695

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 58 456 615
Sum investeringer 58 456 615

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd 28 516 688
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 28 516 688

Sum omløpsmidler 221 248 805

SUM EIENDELER 526 221 015

EGENKAPITAL OG GJELD NOK

Egenkapital

Innskutt andelskapital
Andelskapital 135 917 555
Sum innskutt egenkapital 135 917 555

Opptjent egenkapital
Etterbetalingsfond 19 399 030
Annen egenkapital 246 438 375
Perioderesultat 19 907 541
Sum opptjent egenkapital 285 744 946

Sum egenkapital 421 662 501

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 413 141
Sum avsetning for forpliktelser 413 141

Anne langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 208 761
Øvrig langsiktig gjeld 242 418
Sum annen langsiktig gjeld 5 451 179

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 376 202
Leverandørgjeld 38 865 080
Betalbar skatt 500 000
Skyldige offentlige avgifter 8 818 180
Annen kortsiktig gjeld 33 134 732
Sum kortsiktig gjeld 98 694 194

Sum gjeld 104 558 514

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 526 221 015

NOTE 1 - FUSJONSBALANSE
1) Åpingsbalansen er satt opp etter regnskapsloven og god regnskapsskikk.
2) Balanseførte verdier i overdragende er videreført til regnskapsmessige verdier, regnskapsmessig kontinuitet.

Note 2 - Egenkapital AT Skog SA Vestskog SA Sum
Andelskapital 120 906 468 15 011 087 135 917 555
Etterbetalingsfond 19 399 030 0 19 399 030
Annen egenkapital 239 735 363 6 703 012 246 438 375
Årets resultat 19 490 074 417 467 19 907 541
Sum egenkapital 399 530 935 22 131 566 421 662 501

3) Overtakende selskap AT Skog SA er tilført netto eiendeler fra overdragende selskap Vestskog SA med vederlag i form av
utstedelse av nye andeler.

14.1. Åpningsbalanse for det overtakende foretaket
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AT Skog SA
Utkast til åpningsbalanse etter fusjon 31.12.2018

EIENDELER NOK

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling 11 196 536
Utsatt skattefordel 1 525 554
Sum immaterielle eiendeler 12 722 090

Varige Driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 34 215 593
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 6 616 430
Sum varige driftsmidler 40 832 023

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i daterselskap 62 602 006
Lån til foretak i samme konsern 24 779 594
Investeringer i tilknyttet selskap 35 901 130
Investeringer i aksjer og andeler 122 855 687
Andre fordringer 5 279 680
Sum finansielle anleggsmidler 251 418 097

Sum anleggsmidler 304 972 210

Omløpsmidler

Varer
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater 22 661 808
Sum varer 22 661 808

Fordringer
Kundefordringer 66 086 213
Andre fordringer 45 527 482
Sum fordringer 111 613 695

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 58 456 615
Sum investeringer 58 456 615

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd 28 516 688
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 28 516 688

Sum omløpsmidler 221 248 805

SUM EIENDELER 526 221 015

EGENKAPITAL OG GJELD NOK

Egenkapital

Innskutt andelskapital
Andelskapital 135 917 555
Sum innskutt egenkapital 135 917 555

Opptjent egenkapital
Etterbetalingsfond 19 399 030
Annen egenkapital 246 438 375
Perioderesultat 19 907 541
Sum opptjent egenkapital 285 744 946

Sum egenkapital 421 662 501

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 413 141
Sum avsetning for forpliktelser 413 141

Anne langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 208 761
Øvrig langsiktig gjeld 242 418
Sum annen langsiktig gjeld 5 451 179

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 376 202
Leverandørgjeld 38 865 080
Betalbar skatt 500 000
Skyldige offentlige avgifter 8 818 180
Annen kortsiktig gjeld 33 134 732
Sum kortsiktig gjeld 98 694 194

Sum gjeld 104 558 514

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 526 221 015

NOTE 1 - FUSJONSBALANSE
1) Åpingsbalansen er satt opp etter regnskapsloven og god regnskapsskikk.
2) Balanseførte verdier i overdragende er videreført til regnskapsmessige verdier, regnskapsmessig kontinuitet.

Note 2 - Egenkapital AT Skog SA Vestskog SA Sum
Andelskapital 120 906 468 15 011 087 135 917 555
Etterbetalingsfond 19 399 030 0 19 399 030
Annen egenkapital 239 735 363 6 703 012 246 438 375
Årets resultat 19 490 074 417 467 19 907 541
Sum egenkapital 399 530 935 22 131 566 421 662 501

3) Overtakende selskap AT Skog SA er tilført netto eiendeler fra overdragende selskap Vestskog SA med vederlag i form av
utstedelse av nye andeler.
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14.2. Forslag til vedtekter 

 
§ 1 Navn 
Samvirkeforetakets navn er AT Skog SA.
Medlemmenes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddene, jf. § 4 og § 5.
AT Skog SAs hovedkontor er i Skien kommune.
AT Skog SA og dets medlemmer er tilsluttet Norges Skogeierforbund.

 § 2 Formål 
AT Skog SAs formål er å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom ved å:

• Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på medlemmenes produkter.
• Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer.
• Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
• Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
•	 Stimulere	til	næringsutvikling	og	ved	medlemsengasjement	sikre	innflytelse	og	avkastning	i	skogindustri	og	andre	
       tilknyttede verdikjeder.

§ 3 Medlemmer 
Enhver	fysisk	eller	juridisk	person	som	eier	skog	innen	samvirkeforetakets	geografiske	område	kan	opptas	som	medlem	i	AT	Skog	SA.	
Ved innmelding innbetales minst én andel, jf. § 4, og årlig medlemskontingent, jf. § 6.
Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som medlem 
personer som har bruksrett til skog. Dette gjelder kun når bruksretten gir grunnlag for omsetning av virke fra skogen gjennom AT Skog SA.

 § 4 Andelsinnskudd
Hvert	medlem	skal	delta	i	finansieringen	av	AT	Skog	SAs	egenkapital	med	andelsinnskudd	i	samsvar	med	det	antall	andeler	som	
fastsettes for medlemmets skogeiendom.
Hver andel er på kr 500.
Det fastsettes for hvert medlem et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogareal og dets produksjonsevne. Antall 
andeler fastsettes ut fra et arealfaktortall. 

Arealfaktortallet beregnes slik:
 Areal i Høy bonitet (større eller lik 17) x 1,33             = (A)
 Areal i Middels og Lav bonitet (14-6)   x 0,67             =  (B)
 Sum vektet areal                                                            = (C)

• Minste antall andeler er 14 
• For hvert påbegynte 50 over 250 av vektet areal legges det til 1 andel
• Maksimalt antall andeler er 200. Antallet andeler avrundes til hele antall andeler.

Antall obligatoriske andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal 
medlemmet eier og disponerer innen samvirkeforetakets område. Medlemmene skal gi skriftlig beskjed til foretaket ved tilkjøp 
eller frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler (jf. § 5) til 
obligatoriske andeler for å dekke økt andelsforpliktelse. Ved frasalg omdannes overskytende obligatoriske andeler til tilleggsandeler.
Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.

Ved innmelding skal medlemmet foreta en kontant innbetaling på kr 500 for én andel. Dette er medlemmets opprinnelige 
andelsinnskudd, og det medlemmet etter loven og vedtektene må betale for å bli medlem.  

Utover dette skal innbetaling av obligatorisk andelsinnskudd skje ved minimum 2 % trekk i medlemmets brutto 
tømmeromsetningsoppgjør for salg gjennom AT Skog SA, inntil medlemmet har oppfylt sin samlede innskuddsforpliktelse. 
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Innbetaling kan i tillegg skje ved:

• trekk i medlemmets etterbetaling på årets leveranser
• kontant innbetaling

Dersom et medlem ikke har oppfylt sin samlede forpliktelse til å yte andelsinnskudd innen 30 år etter inntreden, skal restbeløpet 
innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lenger innbetalingstid.
Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, kan medlemmet bli utesteng etter samvirkelovens regler.

§ 5 Tilleggsandelsinnskudd 
Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende medlemmer. Fordeling av 
tilleggsandeler foretas av styret i henhold til prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles medlemmer som har 
oppfylt sine samlede innskuddsforpliktelser etter § 4. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen 
den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelene skal behandles på samme måte som de obligatoriske andelsinnskuddene når det gjelder medlemskapet.

§ 6 Medlemskontingent 
Medlemmene skal betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.
Dersom et medlem til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale medlemskontingent, kan medlemmet bli utesteng etter 
samvirkelovens regler.

Dersom medlemskapet opphører, tilbakebetales medlemmets innbetalte andelsinnskudd og eventuelt innestående på 
medlemskapitalkonti i samsvar med bestemmelsene i § 8. Det gjøres motregning av eventuell utestående kontingent og andre 
forfalte krav foretaket måtte ha overfor medlemmet.

§ 7 Uttreden
Et medlem kan bringe medlemskapet til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket. Utmeldingen får virkning tre måneder regnet fra 
den dagen AT Skog SA mottok den.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8 om utbetaling av andelsinnskudd og 
innestående på medlemskapitalkonti. 

§ 8 Utbetaling av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti ved opphør av medlemskap
Andelsinnskuddet skal ved utmelding utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt.  
Tilsvarende gjelder for eventuelt innestående på medlemskapitalkonti.  Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en 
forholdsmessig reduksjon i utbetalingsbeløpet.  Ut over dette har et uttredende medlem ikke krav på etterbetaling eller andel i 
foretakets formue.

Innløsningsbeløpet blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og årsregnskap for det året som 
melding om opphør av medlemskapet er mottatt, jf. likevel bokstav b under.
Krav på tilbakebetaling av obligatoriske andelsinnskudd og eventuelle tilleggsandelsinnskudd og innestående på 
medlemskapitalkonti forfaller til utbetaling slik:

a. Ved eiendomsoverdragelse eller salg der tidligere medlem ikke lengre er skogeier, utbetales beløpet etter at 
 årsregnskapet er fastsatt for det året salget/ eiendomsoverdragelsen ble foretatt.
b. Ved booppgjør utbetales beløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.

Ved annen uttreden av AT Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er 
fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er verdien av en andel.
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Inntil tilgodehavende ved opphør av medlemskap blir utbetalt, skal det forrentes tilsvarende ordinære medlemsinnlån.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for utmelding og nyinntreden for eierskifter innen familien. Medlemskap i AT Skog SA 
kan overføres i samsvar med samvirkelovens regler forutsatt at styret godkjenner overføringen.

§ 9 Valgkretser
AT	Skog	SAs	geografiske	område	inndeles	i	valgkretser	fastsatt	av	årsmøtet.	Medlemmene	er	tilknyttet	den	valgkrets	eiendommen	
ligger i. 

Valgkretsen sin oppgave er å velge utsendinger til AT Skog SAs årsmøte. Utsendingene velges for 1 år av gangen. Det velges personlig 
vara. 

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer behandles i valgkretsene. Vedtakene i de enkelte valgkretsene avgjøres 
med	simpelt	flertall	av	de	stemmeberettigede.	

Ved vedtektsendringer vil utsendingen fra den enkelte valgkrets stille på årsmøtet med mandat gitt av valgkretsens vedtak. 
Ekstraordinært møte innkalles når AT Skog SAs styre eller minst 1/10 av medlemmene i valgkretsen krever det.
Valget av utsending gjennomføres til frister fastsatt av styret.

§ 10 Årsmøtet
Årsmøtet	består	av	valgte	utsendinger	fra	valgkretsene	og	skal	gjennomføres	i	AT	Skog	SAs	geografiske	område.
Styret fremmer forslag til møteleder.

Hver valgkrets har rett til å sende én utsending. Ved avstemming har hver valgkrets én stemme for hver påbegynt 1 000 m3 omsatt 
tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår, fra medlemmene i vedkommende valgkrets.

§ 11 Disponering av årets resultat
AT Skog SAs årsresultat kan etter forslag fra styret disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

• Etterbetales til medlemmene i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
• Avsettes til etterbetalingsfond i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
• Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA siste år.
• Forrentning av andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti. Satsen fastsettes av årsmøte for det enkelte år.
• Overføres til den opptjente egenkapitalen.

§ 12 Disponering av etterbetalingsfond
Årsmøtet kan etter forslag fra styret bestemme at innestående på etterbetalingsfondet skal:

• Overføres til foretakets opptjente egenkapital.
• Etterbetales til medlemmene i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA minimum de tre siste år.
• Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke omsatt gjennom AT Skog SA minimum de tre siste år.

§ 13 Styret
Styret består av 10 medlemmer, hvorav 7 velges av årsmøtet og 3 av de ansatte.
Styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Minst 3 av styrets medlemmer, valgt av årsmøte, er på 
valg hvert år.

Det velges tre varamedlemmer i nummerorden for styremedlemmene. Varamedlemmene velges for to år.
Valg	og	stemmegivning	kan	foregå	skriftlig	dersom	et	flertall	i	årsmøte	krever	dette.	

§ 14 Valgordning
Årsmøtet	velger	en	valgkomité	på	seks	medlemmer	med	personlige	varamedlemmer.		AT	Skog	SA	sin	geografi	skal	søkes	gjenspeilt	i	
valgkomiteens sammensetning. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder.  

Vedlegg: 14.2. Framlegg til nye vedtekter for det overtakende foretaket
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Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet.
Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i AT Skog SA, overtar vedkommendes varautsending plassen i årsmøtet.
Valgene gjelder for tre år, hvorav 1/3 av medlemmene trer ut hvert år.

 § 15 Oppløsning
Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal andelsinnskuddene og deretter innestående på medlemskapitalkonti betales til 
medlemmene med eventuell forrentning. Eventuell gjenværende formue etter dette skal fordeles på medlemmene i samsvar med 
deres andel av tømmeromsetningen gjennom AT Skog SA de siste 15 år.  

 § 16 Lovgivning
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende samvirkelov.
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14.3. Vedtekter til overdragende foretak

Vedtekter Vestskog SA

§ 1 Navn
Samvirkeføretaket sitt namn er Vestskog SA.

Andelseigarane sitt ansvar for føretaket sine forpliktingar er avgrensa til den einkvar tid innbetalte del av andelsinnskotet, jf. § 4.
Vestskog SA sitt hovudkontor er i Bergen kommune.

Vestskog SA med sine eigarar er tilslutta Norges Skogeierforbund.

§ 2 Føremål
Vestskog sitt føremål er å arbeida for andelseigarane sine økonomiske interesser knytt til deira skogeigedom ved å:
• Tilby omsetnad av tømmer og arbeida for best mogeleg pris og avsetnad på eigarane sine produkt.
• Sikra best mogeleg rammevilkår for næringsmessig nytting av andelseigarane sine skogeigedomar.
• Tilby skog- og utmarkstenester og fagleg rettleiing.
• Arbeida for auka bruk av skog-, utmark- og treprodukt.
• Stimulera til næringsutvikling, og ved eigarengasjement sikra innverknad og avkasting i skogindustri og andre tilknytta verdikjeder.

Føremålet skal søkast fremja i samarbeid med dei andre skogeigarsamvirkeføretak tilslutta Norges Skogeierforbund.

§ 3 Andelseigarar
Som	andelseigar	i	Vestskog	SA	kan	opptakast	ein	kvar	fysisk	eller	juridisk	person	som	innan	samvirkeføretaket	sitt	geografiske	
område eig skog. Ved innmelding innbetalast det minst ein andel, jf § 4.

Ved eigarskifte eller andre grunnar til at andelseigaren ikkje lenger har eigedomsrett til skog, skal andelane verta innløyst i samsvar 
med føresegnene i § 8, første og andre lekken, jf. og paragrafen sin fjerde lekk.

Når det ligg føre særlege grunnar kan styret kan gje unntak frå vilkåret om eigarskap til skog etter første lekken, og akseptera som 
andelseigarar personar som har bruksrett til skog i staden for den juridiske eigar når bruksretten gjev grunlag for omsetning av virke 
frå skogen omsett gjennom Vestskog SA.

Andelseigarane har fortrinnsrett til å selja alt sitt tømmer til samvirkeføretaket, og til å nytta seg av dei tenester samvirkeføretaket kan 
tilby, til dei prisar og vilkår som til ei kvar tid gjeld.

§ 4 Obligatorisk andelsinnskot
Andelseigarane	pliktar	å	ta	del	i	finansieringa	av	Vestskog	SA	sin	eigenkapital	med	andelsinnskot	i	samsvar	med	det	tal	andelar	som	
vert fastsett for vedkommande sin skogeigedom jf. tredje lekken.
Kvar andel er på kr 500,-.

Det vert fastsett for kvar andelseigar eit fast tal andelar knytt til vedkomande sitt økonomisk drivbare produktive skogareal. Talet på 
andelar vert fastsett på bakgrunn av følgjande:

• Minste tal andelar er 9
• For kvar påbyrja 50 daa over 250 daa vert det tillegg på 1 andel
• Maksimalt tal andelar er 40

Årsmøtet kan fastsetja nærare retningsliner for utrekning av arealgrunnlaget.
Talet på andelar vert runda opp til heile tal andelar.

Vedlegg: 14.3. Vedtekter til overdragende foretak
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Tal andelar skal korrigerast ved endring i utrekningsgrunnlaget og skal heile tida omfatta skogarealet vedkomande andelseigar eig 
og disponerar innanfor samvirkeføretaket sitt område. Andelseigaren er forplikta til å gje skriftleg melding ved tilkjøp eller fråsal av 
areal og ved overføring av bruks- eller leigerett til skog. Ved tilkjøp vert eventuelle tilleggsandelar (jf. § 5) omdanna til obligatoriske 
andelar for å dekka auka andelsinnskotsforplikting. Ved fråsal vert overskytande obligatoriske andelar omdanna til tilleggsandelar.
Obligatoriske andelar kan ikkje omsetjast, pantsetjast eller nyttast som tryggleik for forpliktingar.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskotet skal fram til det er fullt innbetalt, skje ved:
• trekk med 2 % av andelseigaren sitt brutto tømmeromsetningsoppgjer for sal gjennom Vestskog SA
• årleg innbetaling av to andelar

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskotet kan i tillegg skje ved:
• Trekk i utbetaling av rente på andelskapitalen til andelseigaren
• Trekk i andelseigaren si etterbetaling på året sine leveransar
• Kontant innbetaling
Andelseigarar kan fritt velja ei raskare innbetaling.

Dersom andelsinnskotet ikkje er fullt innbetalt seinast 15 år etter innmelding, skal restsummen innbetalast kontant. Styret kan i 
særlege høve innvilga lenger innbetalingstid.

Dersom andelsinnskotet ikkje vert innbetalt i samsvar med avsnittet ovanfor skal eigarskapen strykast og den innbetalte summen 
skal attendebetalast i samsvar med føresegnene i § 8.

§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskot
Årsmøtet kan avgjera å utvida andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskot frå eksisterande andelseigarar. Fordeling av 
tilleggsandelar vert gjort av styret etter prinsipp fastsett av årsmøtet. Tilleggsandelar kan kun tildelast andelseigarar som har betalt 
sitt obligatoriske andelsinnskot fullt ut. Tilleggsandelane skal betalast inn i sin heilskap i samband med teikning innan den frist styret 
fastset.

Tilleggsandelane gjev ingen rettar i Vestskog SA ut over rett til eventuell forrentning.
Tilleggsandelar kan overdragast til andre andelseigarar i samvirkeføretaket. Andelane kan ikkje overdragast uten samtykke frå styret.
Andelseigar har tilgang til å få sine frivillige tilleggsandelar innløyst utan at eigarskapen i Vestskog SA vert sagt opp. For utbetaling av 
tilleggsandelar gjeld dei same føresegnene som for det obligatoriske andelsinnskotet, jf § 8.

§ 6 Medlemskontingent
Andelseigarane forpliktar seg til å betala ein årleg kontingent fastsett av årsmøtet.
Dersom andelseigar trass i skriftleg varsel ikkje har betalt vedtektsfesta kontingent i 1 år vert dette forstått som at vedkomande 
ynskjer avvikling av andelseigarskapen, og eigarskapen vert stroke frå fyrstkomande årsskifte.

Dersom eigarskapen vert stroke vert vedkomande sitt innbetalte andelsinnskot og medlemskapitalkonti attendebetalt i samsvar med 
føresegnene i § 8 etter motrekning av uteståande kontingent.

§ 7 Utmelding
Utmelding som andelseigar får verknad frå den dag meldinga er motteke skriftleg til Vestskog SA sitt hovudkontor.
Eventuelle økonomiske mellomverande knytta til samhandel mellom utmeldande andelseigar og Vestskog SA skal avsluttast i 
samsvar med inngåtte kontraktar og avtalar.

Økonomiske høve knytt til eigarskapen skal avsluttast i samsvar med føresegnene i § 8 om innløysing av andelsinnskot og 
medlemskapitalkonti.

§ 8 Innløysing av andelsinnskot og medlemskapitalkonti
Andelsinnskotet skal ved innløysing betalast ut med den nominelle verdien som er innskoten dersom andelskapitalen er intakt. 
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Det same gjeld for medlemskapitalkonti. Dersom delar av andelskapitalen er tapt skal det skje ein tilsvarande reduksjon i 
innløysingssummen. Ut over dette har utmeldande andelseigar ikkje krav på etterbetaling eller del i laget si eiga.
Innløysingssummen – jf. likevel bokstav b under – vert endeleg fastsett ved første ordinære årsmøte som handsamar årsmelding og 
rekneskap for det året melding om avvikling av eigarskapen er motteke.

Innløysingssummen – obligatorisk andelsinnskot, tilleggsandelar og medlemskapitalkonti – kjem til utbetaling slik:
a) Ved eigedomsoverdraging eller sal der den tidligare andelseigaren ikkje lenger er skogeigar vert innløysningssummen utbetalt 
etter at årsrekneskapen er fastsett for det året salet/ eigedomsoverdraginga er føreteke.

Ved buoppgjer vert innløysingssummen utbetalt så snart som mogeleg. I dette tilfellet vert sist ferdigstilt rekneskap nytta som 
grunnlag.

Ved anna utmelding av Vestskog SA vert innløysingssummen utbetalt over 3 år med 1/3 kvart år rekna frå tidspunktet 
årsrekneskapen er fastsett. Den minste summen som skal betalast ut kvart år er 1 andel.

Oppsagt – ikkje utbetalt uteståande – vert låneinnskot og vert rekna rente på tilsvarande vanlege andelseigarinnlån.
Styret kan fastsetja forenkla retningsliner for innløysing og innmelding for eigarskifte innanfor familie.

§ 9 Lokale andelseigarmøter – valkrinsar
Vestskog	SA	sitt	geografiske	område	vert	delt	inn	i	valkrinsar	fastsett	av	årsmøtet.	Andelseigarane	soknar	til	den	valkrins	eigedomen	
ligg i.
Andelseigarmøtet har valmynde og er rådgjevande for utsendingar til samvirkeføretaket sitt årsmøte. Andelseigarmøtet skal kallast 
inn med minst åtte dagar skriftleg varsel. Sakliste skal fylgja innkalling. For ordinært andelseigarmøte gjeld same frist for utsending 
av årsmelding og rekneskap. Berre dei saker som er nemnde i innkal-linga skal handsamast i møtet.

Ordinært andelseigarmøte (årsmøtefunksjon) skal haldast kvart år innan utgangen av mars. Det ordinære andelseigarmøtet skal:
b) Handsama innstilling til Vestskog SA sitt årsmøte om årsmelding og rekneskap.
c) Handsama innstilling til eventuelle framlegg til vedtektsendringer i Vestskog SA.
d) Velja utsendinger med varafolk til årsmøtet jf. § 11. Vala gjeld til nye val er føreteke.
e) Handsama andre saker som er nemnde i innkallinga.

Saker som andelseigar ynskjer å få handsama på ordinært andelseigarmøte, må vera administrasjonen i hende innan utgangen av 
januar månad.

Ekstraordinært andelseigarmøte skal kallast inn når Vestskog SA sitt styre eller minst 1/10 av andelseigarane i valkrinsen krev det.

§ 10 Røysterett og valbarheit i valkrins
I andelseigarmøtet har kvar andelseigar éi stemme. Dersom ektefelle eller sambuar begge er registrert som andelseigarar for same 
skogeigedom har begge møte- og forslagsrett, men kun éi
stemme og må sjølv avgjera kven som nyttar røysteretten.

Andelseigarar	som	har	skog	i	flere	valkrinsar	har	møterett	i	dei	valkrinsane	dei	har	skog.

Ektefelle, sambuar eller bestyrar og annan representant som generelt kan opptre utover på vegne av og forplikta vedkomande 
andelseigar har møte- og røysterett. Elles kan ikkje ein andelseigar møta ved fullmektig.
Ein kvar som har høve til å møta med stemmerett i Vestskog SA kan veljast til tillitsverv.

§ 11 Årsmøtet
Årsmøtet er Vestskog SA si øvste styresmakt. Det er dei valde utsendingane frå valkrinsane, jf. § 9, som utgjer årsmøtet, og årsmøtet 
skal	haldast	i	Vestskog	SA	sitt	geografiske	område.

Vedlegg: 14.3. Vedtekter til overdragende foretak
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Den einskilde valkrins har ein utsending for kvar påbyrja 4% av det samla talet på andelseigarar i Vestskog. Kvar frammøtt utsending 
har ei røyst i årsmøtet. Det vert gitt tilleggsutsendingar etter kvar oppnådd 3 % av den samla tømmeromsetnaden frå andelseigarar 
siste 3 åra. Tal tilleggsutsendingar er avgrensa til 2 tilleggsutsendingar. Største representasjon frå ein valkrins er 3 utsendingar.

Ved røysting har utsendingar frå valkrinsane éi stemme kvar.

Vestskog SA sine styremedlemer har møteplikt i årsmøtet.

Kontrollutvalet har møterett.

Årsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av utsendingane møter.

Årsmøtet vert innkalla av styret når styret eller utsendingar som representerar minst 1/3 av røystetalet krev det. Varsel om årsmøte 
skjer med minst 14 dagars varsel. Sakspapira skal sendast ut minst åtte dagar før møtet.

Årsmøtet kan ta avgjerd i saker som ikkje er nemnt i innkallinga om alle årsmøteutsendingane gjev sin tilslutnad til at saka vert teke 
opp. Unnateke frå dette er saker som er nemnde i §§ 19 og 20.

Rett til å fremja saker for årsmøtet har Vestskog SA sitt styre og valde utsendingar frå valkrinsane.

Det skal førast protokoll for møta som skal underskrivast av møteleiar saman med to vald i møtet. Utskrift av proto-kollen skal 
sendast Norges Skogeierforbund etter kvart møte.

§ 12 Årsmøtet sine oppgåver
Det skal haldast ordinært årsmøte kvart år innan utgangen av april månad.

Det ordinære årsmøtet skal:
• Velja møteleiar
• Handsama styret si årsmelding, resultatrekneskap og balanse og disponera årsresultatet jf. § 13.
• Fastsetja godtgjersle til organisasjonen sine tillitsvalde og godkjenna godtgjersle til revisor.
• Fastsetja sats for kontingent jf. § 6.
• Føreta val til styret jf. § 15.
• Føreta val til valkomité, jf. § 18.
• Handsama andre saker som er nemnde i innkallinga.

Årsmøtet skal velja eit kontrollutval jf. § 17.

Saker som ein ynskjer handsama i ordinært årsmøte må vera styret i hende innan utgangen av februar månad, jf likevel 3 månader 
varslingsfrist for vedtektsendringar.

§ 13 Disponering av årsresultat
Vestskog SA sitt årsresultat kan – etter forslag frå styret – disponerast av årsmøtet på fylgjande måte:
a) Overførast til / frå fond for opptent eigenkapital.
b) Etterbetalast til andelseigarane i høve til verdien av det virke frå skogen andelseigarane har levert for omsetnad 
     gjennom Vestskog SA siste tre år.
c) Avsetjing til etterbetalingsfond.
d) Avsetjing til medlemskapitalkonti i høve til verdien av det virke frå skogen andelseigarane har levert for omsetnad 
    gjennom Vestskog SA siste tre år.
e) Utbetalast til andelseigarane som forrentning på innskoten andelskapital og medlemskapitalkonti. 
    Rentesatsen vert fastsett av årsmøtet for det enkelte år.
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§ 14 Disponering av etterbetalingsfond
Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponera inneståande på etterbetalingsfondet på fylgjande måte:
• Overføra til fond for opptent eigenkapital.
• Etterbetala til andelseigarane i høve til verdien av det virke frå skogen andelseigarane har levert for omsetnad gjennom 
   Vestskog SA minimum dei siste tre åra.
• Avsetjast til medlemskapitalkonti i høve til verdien av det virke frå skogen andelseigarane har levert for omsetnad 
  gjennom Vestskog SA minimum dei siste tre åra.

§ 15 Styret
Styret har 6 medlemer, av desse vert 5 valde av årsmøtet i Vestskog SA for 2 år om gongen. Av dei årsmøtevalde medlemene skal 1 
vera frå Rogaland, 2 frå Hordaland og 2 frå Sogn og Fjordane.

Dei tilsette i Vestskog SA vel eitt styremedlem og ein observatør til styret.

Styret sin leiar og nestleiar vert vald kvart år av årsmøtet mellom styret sine medlemer.
Årsmøtet vel kvart år tre varamedlemer i nummerrekkje for dei årsmøtevalde styremedlemene. Det skal vera 1 varamedlem frå kvart 
av fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Vestskog SA er forplikta ved underskrift av styret sin leiar og dagleg leiar i fellesskap.

§ 16 Styret sine oppgåver og ansvar
Forvaltinga av Vestskog SA høyrer under styret, som skal leia føretaket si verksemd i samsvar med lov, vedtektene og årsmøtet sine 
avgjersler. Styret skal gjennomføra vedtak som vert fatta av Norges Skogeierforbund i samsvar med forbundet sine vedtekter.
Styret skal legga fram årsmelding og rekneskap i så god tid at det kan drøftast i andelseigarmøter avvikla i samsvar med § 9 før 
handsaming i årsmøtet.

Styret skal førebu dei sakene andelseigarmøta og årsmøtet skal handsama.

Styret fastset prinsippa for dei utbetalingsordningar for tømmeromsetnad som er gjeldande i rekneskapsåret.

Styret kan ved ekstraordinær høg avverking som fylgje av store stormfellingar, risiko for insektangrep eller liknande tilhøve i 
samband med store naturøydeleggingar pålegga andelseigarane å redusera eller stoppa avverking utan omsyn til inngåtte kontraktar 
i den utstrekninga det er naudsynt for å unngå ein vesentleg ubalanse i tømmermarknaden.

§ 17 Kontrollutval
Vestskog SA skal ha eit kontrollutval med tre årsmøtevalde medlemer med personlege varamedlemer. Det skal vera 1 medlem og 1 
varamedlem frå kvart av fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Valet gjeld for tre år. Kvart år er eitt medlem på val.
Årsmøtet fastset instruks for kontrollutvalet.

Kontrollutvalet gjev uttale til årsmøtet om styret si årsmelding og rekneskap, og gjev innstilling til årsmøtet ved eventuelt val av ny 
revisor.

§ 18 Valordning
Årsmøtet vel ei valnemnd på fem medlemer med personlege varamedlemer. Årsmøtet vel også leiar av valnemnda. Vala gjeld for tre 
år, slik at to år trer det ut to medlemer og det tredje året trer det ut eitt medlem. Det skal vera 2 medlemer frå Sogn og Fjordane, 2 
medlemer frå Hordaland og 1 medlem frå Rogaland.

Valnemnda skal gje innstilling til årsmøtet vedrørande vala i samsvar med instruks fastsett av årsmøtet.

Val av styret sin leiar og nestleiar skal vera skriftleg.

Vedlegg: 14.3. Vedtekter til overdragende foretak
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Tillitsvalde kan ikkje ha tillitsverv eller leiande stilling i foreining eller selskap som
konkurrerar med Vestskog SA.

Vert ei utsending til årsmøtet valt til styremedlem i Vestskog SA, overtek vedkomande si varautsending plassen i årsmøtet.

§ 19 Vedtektsendringer
Endring av desse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallinga kva forslaget til endring går ut på.

Før handsaming i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringar ha vore handsama i ordinært eller ekstraordinært møte i valkrinsane. I 
andelseigarmøta	vert	det	avgjort	med	simpelt	fleirtal	av	røystene	(jf.	§	9)	kva	mandat	utsendingane	til	årsmøtet	skal	ha.

Vedtak	om	endring	krev	2/3	fleirtal	av	det	røystetal	som	er	representert	i	årsmøtet.

For	endring	av	§	2	og	§	4	er	det	krav	om	4/5	fleirtal	av	avgjevne	røyster.

Forslag til endring av prinsipiell karakter eller som har med tilhøvet til Norges Skogeierforbund å gjera, skal
også leggjast fram for Skogeierbundet sitt styre til orientering før årsmøtehandsaminga.

§ 20 Oppløysing
Forslag	om	oppløysing	av	Vestskog	SA	må	verta	fremja	på	eit	ordinært	årsmøte.	Dersom	forslaget	vert	støtta	med	2/3	fleirtal	av	
røystene i årsmøtet, vert det sendt til handsaming i valkrinsane og etter dette lagt fram til endeleg avgjersle på det neste ordinære 
årsmøtet.

Oppløysing	er	vedteke	når	det	endelege	vedtaket	vert	gjort	med	minst	3/4	fleirtal	av	årsmøtet.
Etter at alle forpliktingar er oppgjort skal tilleggsandelsinnskot, deretter ordinært andelsinnskot og inneståande på 
medlemskapitalkonti attendebetalast til andelseigarane. Eiga utover dette skal delast på andelseigarane etter deira del av 
tømmeromsetnaden gjennom Vestskog SA og innfusjonerte foretak siste 10 år.

§ 21 Lovgjeving
Utover dette vert det synt til den til ein kvar tid gjeldande samvirkelovgjevinga.



29

14.4. Vedtekter til overtakende foretak

Vedtekter for AT Skogs SA ble vedtatt av årsmøtet 27. mars 2012 og senere revidert 9. april 2013

§ 1 Navn
Samvirkeforetakets navn er AT Skog SA.

Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av 
andelsinnskuddet jf § 4.

AT Skog SAs hovedkontor er i Skien kommune.

AT Skog SA og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund.
 
§ 2 Formål
AT Skog SAs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom 
ved å:

• Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på eiernes produkter.
• Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.
• Tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig veiledning.
• Arbeide for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter.
•	 Stimulere	til	næringsutvikling,	og	ved	eierengasjement	sikre	innflytelse	og	avkastning	i	
          skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeiersamvirkeforetak tilsluttet 
Norges Skogeierforbund.
 
§ 3 Andelseiere
Som	andelseier	i	AT	Skog	SA	kan	opptas	enhver	fysisk	eller	juridisk	person	som	innen	samvirke-foretakets	geografiske	område	eier	
skog. Ved innmelding innbetales minst én andel, jf § 4.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andels¬eieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med 
bestemmelsene i § 8, første og annet ledd, jf fjerde ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelsei-
ere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for omsetning av virke fra skogen 
omsatt gjennom AT Skog SA.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de 
priser og vilkår som til enhver tid gjelder.
 
§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd
Andelseierne	forplikter	seg	til	å	delta	i	finansieringen	av	AT	Skog	SAs	egenkapital	med	andelsinnskudd	i	samsvar	med	det	antall	
andeler som fastsettes for vedkommendes skogeiendom jf tredje ledd.

Hver andel er på kr 1 900.

Det fastsettes for hver andelseier et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogareal og dets produksjonsevne.  Antall 
andeler fastsettes ut fra et arealfaktortall opphøyd i eksponent 0,7.  
Arealfaktortallet beregnes i samsvar med følgende:
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Areal i Høy bonitet (større eller lik 17) x 6 = (A)
Areal i Middels bonitet (11 og 14) x 3 =  (B)
Areal i Låg bonitet (6 og 8) x 1 =  (C)
Annet utmarks-/vernet areal (inntil 5 000 daa) x 0,3 = (D)
Sum  (E)
(E/100)0,7 = Antall andeler

Antallet andeler avrundes opp til hele antall andeler.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende an-
delseier eier og disponerer innen samvirkeforetakets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller 
frasalg av areal og ved overføring av bruks- eller leierett til skog.  Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler (jf § 5) til obligato-
riske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse.  Ved frasalg omdannes overskytende obligatoriske andeler til tilleggsan-
deler.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.
Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved minimum 2 % trekk i andelseierens 
brutto tømmeromsetningsoppgjør for salg gjennom AT Skog SA.
Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

• trekk i andelseierens utbytteutbetaling
• trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser
• kontant innbetaling

Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden, skal restbeløpet innbetales kontant.  Styret kan i særlig 
tilfelle innvilge lenger innbetalingstid.

Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i 
 samsvar med bestemmelsene i § 8.
 
§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd
Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende 
andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret i h.h.t. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggs andeler kan kun tildeles 
andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse 
med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i AT Skog SA ut over rett til eventuell forrentning.

Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i samvirkeforetaket. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret.

Styret kan beslutte at tilleggsandelene skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at eierskapet i AT Skog SA sies opp.  For utbetalingstakt av 
tilleggsandelene gjelder da de samme bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnskuddet jf § 8.
 
§ 6 Medlemskontingent
Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet.
Andelseier som til tross for skriftlig varsel, har unnlatt å innbetale vedtektsbestemt kontingent i 1 år, forstås som vedkommende 
ønsker avvikling av andelseierskapet og eierskapet opphører fra førstkommende årsskifte.
Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnskudd og medlemskapitalkonti i samsvar med 
bestemmelsene i § 8 etter motregning av utestående kontingent.
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§ 7 Uttreden
Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig til AT Skog SAs hovedkontor.

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og AT Skog SA skal avsluttes i henhold 
til inngåtte kontrakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8 om innløsning av andelsinnskudd og 
medlemskapitalkonti.
 
§ 8 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti
Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er inntakt.  Tilsva-
rende gjelder for medlemskapitalkonti.  Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbe-
løpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.

Innløsningsbeløpet – jf dog bokstav b under – blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og 
regnskap for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt.
Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggs¬andeler og medlemskapitalkonti – forfaller til utbetaling slik:

1. Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skog-eier, utbetales 
     innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/ eiendomsoverdragelsen er foretatt.

2. Ved bo-oppgjør utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.

3. Ved annen uttreden av AT Skog SA ut¬betales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt 
   årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er verdien av en andel.
   Oppsagt – ikke utbetalt tilgodehavende – blir låneinnskudd og forrentes tilsvarende ordinære andelseiersinnlån.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien.
 
§ 9 Lokale andelseiermøter – valgkretser
AT	Skog	SAs	geografiske	område	inndeles	i	valgkretser	fastsatt	av	årsmøtet	etter	forslag	fra	styret.		
Andelseierne er tilknyttet den valgkrets eiendommen ligger i.

Andelseiermøtet har valgmyndighet og er rådgivende for utsendinger til samvirkeforetakets årsmøte.  Andelseiermøtet skal innkal-
les med minst åtte dagers skriftlig varsel.  Med innkalling skal følge saksliste.  For ordinært andelseiermøte gjelder samme frist for 
utsending av årsberetning og regnskap. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Styret kan fastsette nærmere instruks for hvordan valgkretsen (skogeierområdet) skal styres med lokalt valgte tillitsvalgte.

Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) avholdes hvert år innen utgangen av mars.  Det ordinære andelseiermøte skal:
1. Behandle innstilling til AT Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.
2. Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i AT Skog SA.
3. Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet jf. § 11. 
      Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
4. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet 
administrasjonen innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når AT Skog SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i 
valgkretsen forlanger det.
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§ 10 Stemmerett og valgbarhet i andelseiermøtet
I andelseiermøtet har hver andelseier én stemme.  Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere for samme skogeien-
dom, har begge møte- og forslagsrett, men kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere	som	har	skog	i	flere	valgkretser,	har	møterett	i	de	valgkretsene	de	har	skog.

Ektefelle, samboer, bestyrer eller annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av og forplikte vedkommende an-
delseier, har møte- og stemmerett.  For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i AT Skog SA, er valgbar til til¬litsverv.
 
§ 11 Årsmøtet
Årsmøtet er AT Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valg-kretser jf § 9, og skal avvikles i AT Skog SAs 
geografiske	område.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 25 000 m3 omsatt tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår 
fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område.

Ved avstemming har hver valgkrets én stemme for hver påbegynt 1 000 m3 omsatt tømmer gjennom AT Skog SA forrige kalenderår 
fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område.

Til å lede møtet skal det velges en ordfører.

AT Skog SAs styremedlem¬mer har møteplikt i årsmøtet.

Valgkomiteen har rett til å møte og om det er valgt kontrollkomité har også denne møterett.
Årsmøtet er beslutnings¬dyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.
Årsmøtet innkalles av ordføreren, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om 
årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet	kan	treffe	avgjørelser	i	saker	som	ikke	er	nevnt	i	innkallingen	hvis	2/3	av	årsmøtets	fremmøtte	stemmer	gir	sin	tilslutning	til	
at saken tas opp. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i §§ 19 og 20.
Rett til å fremme saker for årsmøtet har AT Skog SAs styre og valgte utsendinger fra valgkretsene.

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeier-
forbund etter hvert møte.
 
§ 12 Årsmøtets oppgaver
Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april måned etter at de ordinære andels eiermøtene er avholdt i alle 
valgkretsene.

Det ordinære årsmøtet skal:
• Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets 
      resultat jf § 13.
• Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
• Fastsette sats for kontingent jf § 6.
• Foreta valg til styret jf § 15.
• Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for 
      kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
• Foreta valg til valgkomité, jf § 18.
• Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.
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Årsmøte kan velge en kontrollkomité jf § 17.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest tre uker før årsmøtet under forutsetning at 
andelseiermøtene er avholdt før treukersfristen, jf dog 3 måneders varslingsfrist for vedtektsendringer.
 
§ 13 Disponering av årets resultat
AT Skog SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

• Overføres til / eller belastes fond for opp¬tjent egenkapital.
• Etterbetales til andelseierne i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom 
      AT Skog SA siste år.
• Avsettes til etterbetalingsfond.
• Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt 
      gjennom AT Skog SA siste år.
• Utbetales andelseierne som forrentning på innskutt andelskapital og medlemskapital-konti. 
      Satsen fastsettes av årsmøte for det enkelte år.

 
§ 14 Disponering av etterbetalingsfond
Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til 
følgende:

• Overføres til fond for opptjent egenkapital.
• Etterbetales til andelseierne i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt gjennom 
      AT Skog SA minimum de tre siste år.
• Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres omsetning av virke fra skogen omsatt 
      gjennom AT Skog SA minimum de tre siste år.

 

§ 15 Styret
Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet.

Styrets leder velges hvert år.  Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer.

Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene.
AT Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
Ordfører kan møte i styret som observatør.
 
§ 16 Styrets oppgaver og ansvar
Forvaltningen av AT Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet overensstemmende med lov, vedtektene og års-
møtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av forbundets vedtekter.

Styret skal legge frem beretning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andelseiermøter avviklet i samsvar med § 9 før behand-
ling i årsmøtet.

Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.

Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter 
i forbindelse med store naturødeleggelser pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i 
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den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet.
 
§ 17 Kontrollkomité
AT Skog SA kan ha en kontrollkomité bestående av tre årsmøtevalgte medlemmer med personlige varamedlemmer.  Valget gjelder 
for tre år.  Hvert år er ett medlem på valg.

Årsmøtet fastsetter instruks for kontrollkomitéen.

Kontrollkomitéen avgir uttalelse til årsmøtet om styrets beretning og regnskap, og gir innstilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny 
revisor.
 
§ 18 Valgordning
Årsmøtet	velger	en	valgkomité	på	seks	medlemmer	med	personlige	varamedlemmer.	Andelslagets	geografi	skal	søkes	gjenspeilt	i	
valgkomiteens sammensetning. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgene gjelder for tre år, hvorav 1/3 av medlemmer trer 
ut hvert år.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet.

Valg av styrets leder, nestleder og årsmøtets ordfører skal skje skriftlig.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med AT Skog SA.
Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i AT Skog SA, overtar vedkommendes varautsending plassen i årsmøtet.
 
§ 19 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på.

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtekts¬endringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært møte i valgkretsene.  
I	andelseiermøtene	avgjøres	med	simpelt	flertall	av	de	stemmeberettigede	
(jf § 9) hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha.

Forslag til endring av prinsipiell karakter eller som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierfor-
bundets styre til orientering før årsmøtebehandlingen.

Vedtak	om	endring	krever	2/3	flertall	av	det	samlede	antall	stemmer	i	årsmøtet.

For	endring	av	§	2	og	§	4	kreves	4/5	stemmeflertall.
 
§ 20 Oppløsning
Forslag	om	oppløsning	av	AT	Skog	SA	må	fremsettes	på	et	ordinært	årsmøte.		Dersom	forslaget	støttes	med	2/3	flertall	av	det	sam-
lede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i valgkretsene og forelegges så til endelig avgjørelse på neste 
ordinære årsmøte.

Ved	den	endelige	beslutning	om	oppløsning	kreves	3/4	flertall	av	årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemska-
pitalkonti tilbakebetales andelseierne.  Eventuell gjenværende formue skal 
fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom AT Skog SA de 
siste 15 år.
 
§ 21 Lovgivning
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.
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NØKKELTAL 2016 -17
VESTSKOG SA 2016 2017
TØMMERKJØP (1.000 KR) 115 519 131 510

OMSETT KVANTUM 397 812 421 469

GJENNOMSNITTSPRIS 290 314

TAL MEDLEMER 2776 2751

TAL LEVERANDØRAR 1089 1015

M3 PR. LEVERANDØR 365 415

VERV TILLITSVALD
Styreleiar Halvor Brosvik, Gulen

Nestleiar Tårn Sigve Schmidt, Hjelmeland og Finnøy

Styremedlem Christa von Erpecom, Midthordland

Styremedlem Linda Taule, Naustdal

Styremedlem Bengt Drageset, Midthordland

Styremedlem (vald av tilsette) Torgrim Østgård

1. varamedlem Jakob Hammer, Sogn og Fjordane

2. varamedlem Trond Holmedal, Hordaland

3. varamedlem Mai Sissel Nodland, Rogaland

Observatør/varamedlem 
(vald av tilsette)

Howard Summers

Leiar kontrollnemnd Harald Selsaas, Vindafjord

Medlem kontrollnemnd Morten Samskott, Voss

Medlem kontrollnemnd Olav M. Hjelle, Eid/Vågsøy

Varamedl. Kontrollnemnd Hans Arne Vikheim, Sogndal/Leikanger

Varamedl. kontrollnemnd Ragnvald Vaage, Søre Kvinnherad

Varamedl. kontrollnemnd Agnar Naustdal, Vindafjord

Leiar valnemnd Eivind Lien, Hordaland

Medlem valnemnd Åsta Midtbø, Hordaland

Medlem valnemnd Olav Høyheim Einan, Sogn og Fjordane

Medlem valnemnd Hallvard Hauken, Sogn og Fjordane

Medlem valnemnd Ragnvald Vaage, Rogaland

Revisor RSM Norge AS
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ÅRET 2017 FOR OSS I VESTSKOG
Vestskog hadde rekordomsetning av tømmer også i 2017, 
og har opplevd både aukande marknadsandelar og aukande 
tømmerprisar til skogeigarar. Etter fleire ekstraordinære år 
har me endeleg kome i “normalt” gjenge og me tar ansvar for 
og utviklar skogbruket på Vestlandet. 

I 2016 melde Vestskog om omsetningsrekord med 397 812 
kbm omsatt tømmer! Men den stod ikkje lenge, for I 2017 
kjøpte Vestskog 421.499 kbm tømmer frå Vestlandsskogane! 
Skogsamvirket på Vestlandet kom med det over 400 000 kbm 
tømmer i omsetjing for første gong. 

AUKANDE MARKNADSANDEL OG TØMMER-
PRISAR – OGSÅ INN I 2018!
Det som er like gledeleg for skogsamvirket er at vår auke i 
aktivitet har skjedd samstundes som totalaktiviteten har gått 
ned. Ved utgangen av 2017 var det i “våre” fylker (Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane) til saman målt inn 588 021 
kbm, mot 625 194 kbm for 2016. Vestskog sin marknadsandel 
gjekk opp frå 64 % i 2016 til 72 % i 2017. Samstundes er det 
også litt pussig at aktiviteten har gått ned, all den tid tømmer-
prisane har auka i 2017. Gjennomsnittsverdien på Vestskog 
sitt løpande månadlege tømmerkjøp har auka frå 290-300 kr/
kbm i januar-februar 2017 til 330-340 kr/kbm mot slutten av 
året! For 2018 er prisbiletet på tømmer også svært godt, med 
oppgang på 65 kr/kbm for massevirke frå 1.januar! Sagtøm-
merprisane er også på sitt høgaste nivå på svært lenge, med 
prisar på over 500 kr/kbm! Leveringsvilkåra for tømmer frå 
vestlandsskogane er på sitt beste på fleire tiår og gjev svært 
gode føresetnader for god aktivitet i året som kjem. 

2017 VAR ÅRET ME KOM I “NORMALT” GJENGE
Dei siste åra har for skogsamvirket på Vestlandet vore “unor-
male”. Store vindfallkatastrofar med påfølgande oppryddin-
gar, krevjande massevirkemarknad og samanslåing har vore 
med på å skapa ekstraarbeid for organisasjonen utover det 
som ein finn i ein “normalsituasjon”. I løpet av 2017 har svært 
mykje “kome på plass” i Vestskog, og me går inn i 2018 betre 
rusta enn me kom inn i 2017. Vestskog sitt tømmerlager ved 
bilveg (ei langvarig hovudpine for alle involverte) gjekk ned 
frå 40 000 kbm ved starten på året til 10 000 kbm inngangen 
til 2018. Dette har ført til at tømmeret vert henta og målt fer-
dig tidlegare og drifter vert avslutta raskare enn før, til gode 
for både skogeigar, Vestskog, entreprenør og transportør. 

Planavdelinga til Vestskog har fornya seg i 2017 med fleire nye 
medarbeidarar, noko som har styrka vår kompetanse på bruk 
av digitale løysingar og effektivt arbeid. Me har også satt av 
betydelege ressursar på planavdelinga til å arbeida med frivil-
lig vern og anna konsulentverksemd. Ved inngangen til 2018 
utgjer forretningsområdet frivillig vern nesten to årsverk, og 
me skaper faktisk store verdiar for grunneigarar på Vestlandet 
ved at dei får betalt for vern av skog i områder der skogsdrifta 
er relativt marginal. 

Strukturen fastlagd i fusjonsavtalen mellom Sogn og Fjordane 
Skogeigarlag og Vestskog frå 2015 vart fullt ut implementert 
i 2017. Dei første dagane i 2018 flytta ein inn i det nye hovud-
kontoret I Landbrukstunet på Kokstad I Bergen, der Vestskog 
sine 6 medarbeidarar ved hovudkontoret har kontorfellesskap 
med Hordaland Bondelag og Norsk Landbruksrådgjeving. 

VESTSKOG UTVIKLAR SKOGBRUKET PÅ VEST-
LANDET!
Som den einaste medlemsorganisasjonen for skogeigarar på 
Vestlandet må Vestskog ta ei rolle når det gjeld utvikling av 
skogbruket på Vestlandet, og det gjer me også. Det har blitt 
bygd og er under planlegging tømmerkaiar for nesten 200 mil-
lionar kroner i våre fylker. Vestskog har vore delaktig i samt-
lege av desse prosjekta. I nokon prosjekt er me ein partnar 
i prosessen fram til realisering av kaiprosjekt medan i andre 
prosjekter er me aktivt inne som eigar og (som einaste aktør 
i tømmeromsetninga her vest) skyt inn pengar i kaiar. Når dei 
siste prosjekta som no er under planlegging er ferdig utbygd 
reknar me med å ha skote inn opp mot 10 millionar kroner i 
utbygging av tømmerkaiar på Vestlandet. 

Her vest har me ein dårleg infrastruktur både på offentlege 
og private vegar, noko som gir oss ein konkurranseulempe 
på mange titals kroner pr kubikkmeter tømmer. Vestskog har 
engasjert seg i arbeidet med oppskriving av offentlege vegar, 
både til 24 meter lange vogntog men også frå 12,4 til 19,5 m 
(slik at ein kan køyra med vogntog i det heile tatt). Gjennom-
slaget har fram til no vore begrensa og me vurderer korleis 
me kan gjennomføra eit taktskifte i dette viktige påvirknings-
arbeidet.

Me tar også på alvor utfordringa med at delar av granskogen 
på Vestlandet vert hogd tidleg, og at det vert planta for lite 
etter hogst. Vestskog har vedteke ein policy for vår vurdering 
av hogstmodenheit, med krav til vår rådgjeving rundt hogst 
og dokumentasjon av denne dersom me meiner at skogen er 
for ung til å vera hogstmogen. Me har også som ambisjon å 
auka andelen drifter der det vert planta etter hogst, og å sikra 
best mogeleg resultat på det som vert planta. 

Skogbruket på Vestlandet har mykje unikt ved seg og byr på 
mange moglegheiter og utfordringar. Me i Vestskog har lagt 
bak oss eit år som gjer oss i betre stand til å utnytta mogleg-
heitene og overvinna utfordringane!

 Montessoriskolen i Ølve, Landbruks- og matminister Jon 
Georg Dale, ordfører i Kvinnherad Peder Sjo Slettebø og Gus-
tav Bahus, leder i FRP Hordaland er til stede under åpningen 
av den nye skogsbilvegen i Ølve
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Organisasjonsplan Vestskog SA
Skogsdrift

Tittel Navn Tlf. E-post

Skogsjef Vestskog Vidar Jørdre 917 28 064 vidar.jordre@vestskog.no

Skogbruksleiar Nordfjord Jostein Vonheim 900 24 850 jostein.vonheim@vestskog.no

Skogbruksleiar Sunnfjord og Ytre Sogn Torgrim Østgård 907 40 503 torgrim.ostgard@vestskog.no

Skogbruksleiar Indre Sogn August Johan Evensen 954 15 111 august.evensen@vestskog.no

Skogbruksleiar Indre Hordaland Lage Lundeberg Aas 977 66 169 lage.lundeberg.aas@vestskog.no

Skogbruksleiar Nordhordaland og Ytre Sogn Nina Therese Lilleeng 976 16 568 nina.lilleeng@vestskog.no

Skogbruksleiar Midt- og Nordhordland Even Øyri 951 31 358 even.oyri@vestskog.no

Skogbruksleiar Sunnhordland Frode Kloster 911 26 531 frode.kloster@vestskog.no

Skogbruksleiar Nord-Rogaland Njål Søndenå 416 47 976 njal.sondena@vestskog.no

Skogbruksleiar Sør-Rogaland Torger Frøyland 909 98 166 torger.froyland@vestskog.no

Tømmeromsetning

Tømmersjef Vestskog Mads Jensen 906 86 844 mande-j@online.no

Tømmercontroller Arnt Laukeland 991 63 200 arnt.laukeland@vestskog.no

Controller Per Eivind Rekve 958 38 565 er.eivind.rekve@vestskog.no

Logistikksjef John Elter 905 91 028 john.elter@vestskog.no

Transport- og logistikkleiar Inga Ø. Apeland 975 48 354 inga.apeland@vestskog.no

Transport- og logistikkleiar Howard Summers 415 76 818 howard.summers@vestskog.no

Administrasjon og utmark

Dagleg leiar Vestskog Kjetil André Rødland 476 64 397 kjetil.andre.rodland@vestskog.no

Rekneskapsleiar Siv Anita Sporstøl 990 25 269 siv.anita.sporstol@vestskog.no

Utmarksansvarleg Finn Olav Myhren 468 98 112 finn.olav.myhren@vestskog.no

Utmarkskonsulent Arve Aarhus 477 50 258 aaarh@online.no

Administrasjonsmedarbeidar Vilde Maria Lien 924 68 069 vilde.lien@vestskog.no

Administrasjonsmedarbeidar Aud Nyhamn Engvik 962 29 000 aud.engvik@vestskog.no

Planavdeling

Plansjef og næringspolitisk ansvarleg Jan Ivar Rødland 907 27 145 jan.ivar.rodland@vestskog.no

Kontorleiar Førde og skogbruksplanleggar Atle Gimmestad 481 37 615 atle.gimmestad@vestskog.no

Skogbruksplanleggar Gunnar Kleive 481 24 668 gunnar.kleive@vestskog.no

Skogbruksplanleggar (permisjon) Gro Kampp Hansen 993 84 710 gro.kampp.hansen@vestskog.no

Skogbruksplanleggar Leif Laache 905 78 759 leif.laache@vestskog.no

Skogbruksplanleggar Kenneth Aaland 959 99 541 kenneth.aaland@vestskog.no

Skogbruksplanleggar Ruben Bøtun 957 61 717 ruben.botun@vestskog.no

Miljøstyringsutvalet (MSU)

Miljøleiar og medlem MSU frå skogbruksplan Kenneth Aaland 959 99 541 kenneth.aaland@vestskog.no

Medlem MSU frå skogsdrift Vidar Jørdre 917 28 064 vidar.jordre@vestskog.no

Medlem MSU frå tømmeromsetning Howard Summers 415 76 818 howard.summers@vestskog.no
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TØMMEROMSETNING I 2017
I 2017 ble det satt ennå en ny omsetningsrekord for Vestskog med totalt knapt 419 000 m3 tømmer. 
I løpet av året ble det satt endelig strek for oppryddingsarbeidene og nedbyggingen av lagrene av 
vindfallstømmer etter stormene Dagmar i årsskiftet 2011/2012 og Nina i januar 2015. Gjennom året 
steg skurtømmerprisene og mot slutten av året begynte også massevirkeprisen endelig å stige. 
Ved inngangen til 2018 nådde skurtømmerprisene for gran det høyeste nominelle nivå noensinne 
i Vestskog med ca. kr 500,- pr. m3, og prisen for prima massevirke det høyeste nivå på svært lenge  
med kr 260,- pr. m3.

Ifølge offisiell statistikk omsatte Vestskog i 2017 72 % av tøm-
meret i de tre vestlandsfylkene. I 2016 var markedsandelen til 
Vestskog på 64 %.  

I 2017 omsatte Vestskog 418 800 m3 tømmer til en første-
håndsverdi på 130,8 mill kroner. 334 600 m3 av omsetningen 
var gran, 50 000 m3 sitka, 800 m3 lauv og 9 400 m3 var sum-
men av edelgran, lerk, douglas og hemlock. Det var i 2017 en 
målsetting å øke avvirkningen av furu. Resultatet på 24 000 
m3 er den høyeste furuomsetning i Vestskog på mange år. 

I løpet av 2017 økte prisene på alle hovedsortimentene unn-
tatt skurtømmer furu. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer 
gran var høsten 2017 kr 58,- (14 %) høyere pr. m3 enn høsten 
2016. Prisen på prima massevirke var kr 33,- (20 %) høyere 
enn en ett år tidligere. Også i 2017 var andelseiertillegget på 
kr 12,- pr. m3 og storpartitillegget kr 5,- pr. m3.

Massevirkeandelen i gran var på 28 %, mens den var noe 
høyere i sitka. I furu var massevirkeandelen 49 %. Skurslip/
emballasjekvaliteter utgjorde 20 % av volumet.

I offisiell statistikk i Norge rapporteres omsetning og verdi for 
gran og sitka under ett som gran. Det er derfor nødvendig å 
kjenne andelen av sitka for å forstå den reelle verdi av skur-
tømmer av henholdsvis gran og sitka på Vestlandet. Andelen 
av de ulike treslag og sortimenter varierer fra det ene året til 
det andre og påvirker sammen med generelle prisendringer 
den totale gjennomsnittspris.

I romjulen 2011 traff stormen Dagmar Vestskog´s distrikter og 
blåste ned og knekte anslagsvis 300 000 – 400 000 m3 tøm-
mer i Sogn og Fjordane. I januar 2015 fulgte stormen Nina, 
som ødela anslagsvis 200 000 m3 tømmerskog, vesentlig 
i Midthordland og et stykke nord- og sydover langs kysten. 
Hvor store samlede avvirkninger som fulgte i årene etterpå 
som direkte og indirekte følge av vindfallene har vi ikke presis 
oversikt over. Men i relasjon til de avvirkningsnivåer vi hadde 
før vindfallene, var det svært store tall. I Sogn og Fjordane lå 
årlig avvirkning i årene før stormen på mellom 35 000 og 45 
000 m3. I de 4 årene etter stormen var samlet avvirkning på 
500 000 m3. Det måtte bygges opp administrativ kapasitet og 
hogst- og transportkapasitet nærmest fra grunnen. Og fremfor 
alt måtte det finnes avsetning for de store nye tømmervolum 
i et marked, som spesielt for massevirke var preget av rike-
lig tømmer og lave priser. Ved alle store vindfallkatastrofer vi 
kjenner fra Nord-Europa gjennom de siste 40-50 årene, har 
det tatt mange år før alt tømmer, som direkte og indirekte 
måtte avvirkes som følge av vindfallene, ble brukt opp. Det 
tok 5-6 år før alt tømmer, som måtte avvirkes etter stormene 
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Gjennomsnittspriser til andelseierne i Vestskog - kr pr. m3

Vinter 2016 Høst 2016 Vinter 2017 Høst 2017

Skurtømmer gran 378,00 403,00 418,00 461,00

Skurtømmer sitka 273,00 302,00 304,00 328,00

Skurtømmer furu 380,00  ----*) 384,00 372,00

Skurslip/emballasjekval. 255,00 280,00 278,00 312,00

Prima massevirke 166,00 168,00 180,00 201,00

*) Hogst og omsetning av furu var svært beskjeden gjennom høsten både i 2016 og 2017.

Gudrun og Per i Syd-Sverige i 2005 og 2007, var brukt opp.  
Den samme tiden brukte vi i Vestskog, før vi i løpet av 2017 
endelig hadde bygget ned alle tømmerlager etter våre opp-
ryddinger etter Dagmar og Nina. Vi gikk inn i 2018 med små 
tømmerlager ved bilvei og på tømmerkaier.

TØMMERMARKEDET
Den sterke konjunkturen for treprodukter gjennom 2015 og 
2016 forsterket seg ytterligere i 2017. Det var gode markeder 
både for trelast og treforedlingsprodukter. Etterspørselen fra 
Kina og Østen ellers fortsatte å øke, etterspørselen i Europa 
var stødig og robust, etterspørsel og priser for trelast økte 
kraftig i USA og i Norge og Sverige var byggevirksomhet og 
trebruk på et særs høgt nivå. Høgt avvirkningsnivå i de fleste 
viktige europeiske skogland, sikret rikelig råstoff til den euro-
peiske skogsindustri. Gode markeder over hele verden på det 
samme tidspunkt skapte denne etterspørsel, som var nød-
vendig for å sikre full avsetning for den store produksjonen 
av trelast og treforedlingsprodukter. Produksjonen i Europa er 
betydelig større enn behovet i det europeiske marked alene.    

Utover høsten kom det stadig sterkere signaler om at det for-
ventede skifte i etterspørsel etter fiber i form av massevirke 
og flis var begynt å melde seg. Sterke markeder for alle trefor-
edlingsproduktene og begynnende innfasing av ny og økt pro-
duksjonskapasitet i Sverige og Finland skapte nye markeds-
muligheter og spenning i markedet. Etter de foregående års 
lange periode med stabilt lave priser, begynte endelig masse-
virkeprisene å stige gjennom 2. halvår. Ved inngangen til 2018 
nådde massevirkeprisene nivåer, som ikke var sett på lenge.

Gjennom det meste av 2017 forsøkte Norske Skogindustrier 
ASA å finne en løsning for refinansiering av konsernets alt 
for store gjeld. Dette førte ikke frem og straks før jul ble hol-
dingsselskapet NSI ASA meldt konkurs. Om lag halvparten 
av gjelden var sikret med pant i fabrikkene. Långiverne bak 
denne gjelden overtok sin pant og sikret den videre driften av 
fabrikkene. Ved inngangen til 2018 avventes hvem som blir de 
nye langsiktige eierne. Gjennom hele perioden gikk de norske 
fabrikkene bra og tjente penger. Usikkerheten gjennom året 
om konsernets fremtid og betalingsevne førte imidlertid til 
en anstrengt råstoffsituasjon. Vestskog oppnådde tilfredsstil-
lende leverings- og betalingsbetingelser tilpasset situasjonen 
og opprettholdt derfor fulle leveranser til fabrikken i Skogn 
gjennom hele den vanskelige periode. 

I 2017 eksporterte Vestskog 70 % av skurtømmeret og 50 % 
av massevirket. Det meste av salget ble inngått i Euro. Nor-

ske kroner svekket seg gjennom året betydelig mot euro og 
svenske kroner. Dette var gunstig i forhold til tømmerprisen 
for skogeierne på Vestlandet.

TØMMERTRANSPORT
All eksport av tømmer ble levert med båt til havner Nord-Eu-
ropa. I Norge ble alt massevirke og knapt halvparten av skur-
tømmeret levert med båt. Selv om båtfrakt er den rimeligste 
transportmåte for langtransport av tømmer, koster det dog 
også betydelige beløp pr. kubikkmeter å frakte tømmeret 
sjøveien. Og denne kostnaden kommer selvfølgelig i tillegg 
til kostnaden ved å frakte tømmeret med tømmervogntog fra 
skog til tømmerkai. De samlede direkte transportkostnader 
utgjorde i 2017 et beløp som tilsvarte nær 60 % den gjennom-
snittlige tømmerpris, som skogeierne oppnådde.

Infrastrukturen og rammevilkårene for tungtransport er 
avgjørende for lønnsomheten for alle aktørene i tømmerkje-
den fra skogeier til foredlingsindustri og forbrukere, og for 
treets konkurranseevne mot andre produkter. Myndighetens 
satsing på kaiutbygging de senere årene har vært viktig og 
av stor betydning for skogbruket langs kysten. Veistandarden 
på Vestlandet er imidlertid fortsatt av lav kvalitet, spesielt er 
sekundærveinettet problematisk for tungtransport og svært 
kostnadskrevende for tømmertransport.   

For å kunne legge ennå større ressurser og kompetanse i 
arbeidet med effektivisering av den samlede logistikk, trans-
portorganisering og gjennomføring av tømmertransporten og 
jobbing for utvikling av infrastrukturen, ansatte Vestskog i 
4.kvartal en logistikksjef i en nyopprettet stilling.
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ÅRSMELDING 2017 SKOGAVDELINGA
ADM. RESSURSAR:
Skogavdelinga har bestått av 9 skogbruksleiarar i tillegg til 
skogsjef, totalt  10 personar. Antal årsverk skogbruksleiarar 
er 8,7. Kontorplassering er sentralt plassert i kvart distrikt, 
anten samlokalisert med andre tilsette i Vestskog eller i 
kontorlandskap saman med andre verksemder.  Vestskog 
sine skogbruksleierar er stasjonert slik :

• Rogaland : Forsand og Vindafjord  

• Hordaland : Kvam, Voss og Bergen

• Sogn og Fjordane : Stryn , Førde  og Sogndal

Gjennom året har det vore fylgjande endringar av personell:  

• Regionen Nordhordland og Ytre Sogn ble styrka   
 opp med skogbruksleiar i 100 % stilling frå   
 sumaren 2017.  Ny skogbruksleiar, Lage Lundeberg   
 Aas, starta opp i  juni  månad.

• Skogbruksleiar i Indre Hordaland avslutta sitt   
 arbeid i Vestskog i desember 2017.  Vår    
 skogbruksleiar Lage Lundeberg Aas overtok   
 distriktet frå 1. januar 2018.

• Ny skogbruksleiar i Nordhordland og Ytre Sogn,   
 Nina Lilleeng, starta opp i desember 2017.

PRODUKSJON
Våre tilknytta hovudentreprenørar har produsert med 14 – 16 
hogstmaskinlag og 2- 4 taubanelag, samla produksjonskapa-
sitet utgjer omlag 350 000 m3. Ei rekke småskalaentreprenø-
rar som opererer i mindre målestokk. samt eigenaktive sko-
geigarar i våre 3 fylker utgjer i tillegg ca. 30 000 m3. 

Produksjonskapasiteten har variert gjennom året. Ekstern 
entreprenør frå Allskog opererte fram til våren i Nordhord-
land. Nytt hogstmaskinlag starta opp haust 2017 i området.  
Enkelte entreprenørlag har hatt lågare produksjon enn bud-
sjettert. Gjennom året er derfor hogstmaskinlag flytta internt i 
Vestskog for å sikre produksjon og hogst av kontrahert volum.

Når det gjeld hogst med taubane, vart aktiviteten auka opp i 
Sogn og Fjordane.  I Hordaland ble både kontrahering og pro-
duksjon tona ned på slutten av året. Årsaka var manglande 
tilskotsmidlar grunna stort etterslep av tidlegare års innvilga 
tilskotsmidlar frå staten. Vestskog tok ansvar for å betre situ-
asjonen.    

Det ble utført «lekterhogst « på øya Ånuglo ( Hordaland ) i 
perioden februar - april 2017. Oppdragsgjevar var Fylkesman-
nen i Hordaland, Miljøvernavdelinga som ynskte å ta ut alle 
bartre med unntak av furu i naturreservatet. Vestskog vann 
oppdraget i konkurranse med andre aktørar. Totalt vart det 
hogd ca. 9500 m3 med gran, sitka, edelgran og hemlock. 

I 2017  ble  det innmålt 427 000 m3 ( inkl. vrak ) , herav ligg ei 
lagernedbygging på om lag 30 000 m3. Estimert produksjon 
gjennom året er i underkant av 400 000 m3, der hovudentre-

prenørane har stått for ca. 350 000 m3.  I tabellen under går 
treslagsfordeling fram, gran og sitka  utgjer over 90 % av akti-
viteten. Furuhogsten har teke seg opp samanlikna med tidle-
gare år, mykje grunna god avsetning på aktuelle sortiment.

I grafen nedanfor går innmålt volum etter treslag i våre 3 fyl-
ker fram. I Hordaland er det innmålt over 200 000 m3 , der 
gran/ sitka utgjer ca. 93 % av volumet. Tilsvarande fordeling 
er sett opp for Rogaland og Sogn og Fjordane.

Det er i 2017 registrert totalt 930 kontraktar, herav 500 utført 
av entreprenørar. Dersom ein ser på kontraktsvolum over 250 
m3 er 370 kontraktar registrert, gjennomsnittleg volum 950 
m3. Kontraktsvolum mellom 250 m3 – 1250 m3 utgjer 300 
kontrakt.

UTVIKLINGSPROSJEKT:
Implementering av CRM har pågått i store delar av 2017. På 
tampen av året er arbeidet med ny virkeshandel starta opp. 
Det er utvikla strategi på både skogkultur og hogst i 2017, fag-
samling for skogbruksleiarane vart gjennomført i november. 
På entreprenørsida vart det gjennomført RECO- kurs der ein 
rekke entreprenørar deltok. Vestskog arrangerte og entrepre-
nørsamling på nyåret. Det ble gjennomført skogkulturmoti-

TRESLAG VOLUM M3 PROSENTFORDELING

Gran 337618 78,9

Sitka 49991 11,7

Furu 24059 5,6

Annet 6978 1,6

Edelgran 3596 0,8

Hemlock 2449 0,6

Lerk 2448 0,6

Bjørk 626 0,1

SUM 427765 100
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vasjonsprosjekt i Sogn og Fjordane i 2017. Prosjekteigar var 
Sogn og Fjordane Skogselskap og Vestskog.

SKOGKULTUR:
Det er  kjøpt  knapt 1,1 mill. planter og utført planting av vel 1. 
mill. planter, samt utført ungskogpleie på  ca. 400 daa i 2017. 
Budsjettert aktivitet på planting er nådd, mens budsjettert 
aktivitet på ungskogpleie ( 1000 daa ) er ikkje nådd.

I tabellen under går fylkesvis oversikt på plantekjøp   
(vår og haust ) fram.

Plantene er kontraktsdyrka gjennom Sønsterud Planteskule 
og Skogsplanter Øst. I tillegg innkjøp av mindre parti frå 
Hjeltnes Planteskule. Proveniensar er Harz 7, Oberharz og 
Kaupanger. Arbeidskraft utført av skogkulturentreprenør Tin 
Milovanovic Skogservice AS.

Plantene er planter behandla kjemisk ( Meril Forest )  mot 
gnag av gransnutebilla. Siste åra er det utvikla alternativ på 
mekanisk beskyttelse t.d. voksing av planter. 

Resultat frå forsøk så langt syner større overleving av voksa 
planter samanlikna med kjemisk behandling. 

Av den grunn ble det hausten 2017 levert ca. 130 000 voksa 
( mekanisk beskyttelse ) planter frå Skogsplanter Øst. Det er 
planlagt utsetting av ca. 200 000 planter vår 2018. Vestskog 
kjem til å fylgje opp plantefelta framover for å sjå effekten 
under Vestlandsforhold.

Vestskog i år utvikla eigen skogkulturstrategi fram mot 
2030 og det er eit mål å auke granarealet og tilveksten på 
Vestlandet. Det bør plantast til minst 70 % av hogd granareal 
kvart år. Tidspunkt på hogst og tilplanting vil variere, i  ein 
situasjon med lagernedbygging bør forholdet sjåast over 
fleire år. I graf under ser ein utviklinga sidan fusjonen med 
gjennomsnitt på 2,5 planter/ m3. Måltalet er 3,5 planter/ 
daa.

 

 ROGALAND HORDALAND SOGN OG 
FJORDANE

SUM

Vår 107000 188100 220000 515100

Høst 87500 298000 175000 560500

SUM 194500 486100 395000 1075600

Midlertidig kjørebru over bekk
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ÅRSMELDING 2017
PLANAVDELINGA
Planavdelinga består av 7 tilsette: Kenneth Aaland (skogbruk-
splanleggar) utvida til 100 % stilling, Gunnar Kleive (skog-
bruksplanleggar ), Leif Laache (skogbruksplanleggar), Jan Ivar 
Rødland (leiar og skogbruksplanleggar), Ruben Bøtun (GIS 
og skogbruksplanleggar ) tilsett 1 . september  og Gro Kampp 
Hansen ((I permisjon frå 1.sep 2017) (GIS og skogbruksplan-
leggar)). Dette utgjer knappe 2,5 – 3  årsverk innan skogbruk-
splanlegging. Atle Gimmestad har også hatt arbeidsoppgåver 
innanfor avdelinga. 

Ein har også nytta litt innleigd hjelp til å gjennomføre prøve-
flatetakst  i Balestrand.

2017 har vore eit intensivt år både med avslutning og oppstart 
av fleire områdetakstar, og å innarbeide ein forretningsplan 
for planavdelinga som samsvarer med fusjonsvedtak. 

Vindafjord/Karmøy
Vindafjord er den største områdetaksten vår, med over 
250 000 dekar. Alle planane for Vindafjord (over 170 stk.) er 
sendt ut, og planane for Karmøy vert sendt ut i 2018. 

Sandnes
Markarbeidet vart avslutta hausten 2017, og planane vert klar 
første halvdel av 2018. 

Naustdal
Her er alle planane sendt ut, samt tilbod om plankurs. 

Balestrand/Høyanger
Markarbeidet er ferdig, og etablering i Allma-databasen er 
under arbeid. Planane vert sendt ut i første halvdel av 2018.

Forprosjekt i Hordaland
Her er det 2 område som er definert som forprosjektområde: 

Kvam/Jondal og Samnanger og Nord Hordaland 
som består at 3 kommunar, Lindås, Meland 
og Radøy.
For Kvam / Jondal og Samnanger vart det på våren 2017 sendt 
ut førespurnad om plan til alle grunneigarar, men uheldig 
tidspunkt og lite oppfølging gav lite resultat. Ny utsending på 
hausten og god innsats gav oppslutnad på over 50 % inter-
esse. Difor er arbeidet vidareført, med kravspesifikasjon til 
aktuelle firma som kan ta på seg takstarbeidet.  Når det gjeld 
Lindås/Meland og Radøy vart det også noko låg oppslutnad 
etter første runde, og difor er det starta ny tingingsrunde med 
gode tilskot frå Nordhordland skogeigarlag.

I Rogaland er Tysvær i full gang med tilbodsrunde. 

I  Sogn og Fjordane er det 2 område som er i gang, Eid og 
Gaular. 

Verditakstar
Elles har planavdelinga gjennomført mange verdiberekningar 
i samband med veg, kraftlinjer og røyrgater.

Allma
Vestskog si planavdeling har eit godt og tett samarbeid med 
Mjøsen Skog si planavdeling. Eit av områda som me samar-
beider om er drift og utvikling av ALLMA, som er den framtids-
retta WEB baserte skogbruksplanen. Dette tilbodet er tilgjen-
geleg på PC, mobil og nettbrett.

Årsmelding 2017 frivillig vern.
I 2017 vart det avsett ekstra ressursar for ein opptrappings-
plan for frivillig vern i Vestskog sitt område, og det var Norges 
Skogeierforbund og Miljødirektoratet som støtta oss i dette. 
Allskog var med som viktig samarbeidspartnar i dette arbei-
det. Så i løpet av 2017 har Vestskog bygd opp 2 årsverk inn-
anfor dette område, som er fordelt på Kenneth Aaland, Ruben 
Bøtun, Atle Gimmestad og Jan Ivar Rødland.

I 2017 er det blitt verna større område i alle våre fylker. Totalt 
er det gått til vern om lag 5 område og nesten 25 000 dekar 
med skog.  Eit område ein vil framheva er Stordalen som gjekk 
til vernevedtak i slutten av 2017. Dette er eit område som ein 
har arbeid med lang tid, med over 80 grunneigarar i område.  
Eit stort og krevjande samhandlings prosjekt, som ein kom i 
mål med.

Med stortingsvedtak om 10 % vern av skog i Norge og dei ein-
tydige føringane om at det skal gjennomførast etter «Frivillig 
vern metoden», har Vestskog auka aktivitet for identifisering 
og tilrettelegging av framtidige område. Men det aller vikti-
gaste er at me i Vestskog skal medverke til at skogeigarane 
sine interesse vert godt ivaretekne i dette arbeidet.

 

Ruben Bøthun nyttar Drone teknolig i samband med takst

Synfaring Vindafjord. Frå Venstre skogeigar Lars Magnus 
Dale,Rune Mo ALLSKOG, Kennth Aaland, Severin Myrbakken 
(Stens rep) og Ruben Bøthun.
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Miljøarbeid 2017
Vestskog er sertifisert etter ISO 14001 standarden og alt tøm-
mer vi omsettar må leve opp til Norsk PEFC skogstandard i 
tillegg til gjeldande lover og regler. Etter revideringa av Norsk 
PEFC Skogstandard i 2016 er det altså nye krav til nøkkelbio-
topregistrering, Miljøregistrering i skog (MiS) før omsetting 
av tømmer frå eigedomen. Framleis manglar nokre kommu-
nar MiS-registrering, men gjennom stadig nye opprettelsar av 
forprosjekt på skogbruksplanar så vil skogeigarar ved bestil-
ling av skogbruksplan få dispensasjon frå registreringskravet. 
Dette då MiS er ein del av skogbruksplanproduktet. Det gjel-
der altså å bestille skogbruksplan for dei grunneigarane som 
bur i kommunar der forprosjekta for skogbruksplan har byrja. 
Då kan skogeigarar fritt levere tømmeret sitt gjennom Vest-
skog sitt gruppesertifikat. Nytt av 2017 er at MiS vart erstatta 
av NiN (Naturtypar i Norge), som ved neste områdetakstar 
og komande miljøregistreringar på eigedomar vert gjeldande 
metodikk. For Vestskog sin del vert det i 2018.

Gruppesertifikat
Men kva vil det eigentleg sei å levere tømmer gjennom Vest-
skog sitt gruppesertifikat, eller andre tømmerkjøparar for 
ordens skuld? Vestskog SA er miljø-sertifisert, noko som er 
ein føresetnad for at vi skal kunne selge tømmer. Sertifise-
ringa er ei gruppe-sertifiseringsordning som inkluderer alle 
dei skogeigarane som selger tømmer gjennom Vestskog. 
Skogeigarar som sertifiserast via gruppesertifikatet skal vere 
tilslutta gruppesertifikatholder gjennom ein skriftleg skogs-
ertifiseringsavtale (virkeskontrakta mellom Vestskog og sko-
geigar). Avtala forpliktar skogeigarane til å forvalte skogen i 
henhold til krava i Norsk PEFC Skogstandard!

Det er ikkje berre tømmerpartiet og den aktuelle drifta tøm-
meret kjem frå som vert sertifisert. Heile eigedomen vert. Kva 
betyr så det? Jo det betyr at ein skal forvalte heile skogei-
gedomen på ein optimal måte. Alle hogstfelt skal foryngast 
tilfredsstillande, ungskogpleie skal utførast i ungskogen for 
å regulere treantal og fremme ønska treslag for optimalise-

ring av framtidsverdien i skogen og skogen skal hoggast etter 
krava i Norsk PEFC Skogstandard. Foryngelsesmetode og tre-
slag skal vere bestemt før hogsten set i gang. Og kvifor? Lang-
siktig virkesproduksjon. Skape verdiar på skogareala og bidra 
for klima. Dette er krav. Absolutte krav. Skal ein vike frå krava 
skal det ligge legale grunnar for omdisponering av areala til 
grunn. Godkjente omdisponeringar, ikkje berre ein laus fram-
tidsdraum. Rammene er satt!

I 2017 er framleis arbeidet med FSC under revisjon og høy-
ringsrundar på ein norsk standard er gjennomført. Vi følgjer 
spent med vidare inn i 2018.

Årskontroll og avvik
I henhold til ISO 14001 standarden må vi årleg utføre forskjel-
lige kontroller som skal sikre at vi jobbar innanfor de gjel-
dande lover og regler samt etterlever den norske PEFC stan-
dard.

Ved dei interne og eksterne kontrollane utført i 2017 gjentek 
utfordringa med dokumentavvik seg medan utførelsen i felt 
generelt er svært bra. Dokumentavvik gjekk i 2017 opp att 
etter det positive resultatet i 2016. Årsakene er fleire, men ei 
omlegging av kontrollrutinar i samråd med ekstern kontrollør 
av Vestskog er hovudårsak. Utviklinga ved ekstern kontroll er 
generelt positiv som ein ser av figur 1. Vestskog sine tilsette 
er i 2017 blitt endå flinkare til å melde inn avvik frå drift, noko 
som viser at dei tilsette tek miljøarbeidet, lover, standardar og 
grunneigars interesser på alvor. Oppgangen i innmeldte avvik 
frå tilsette viser at avvikssystemet til Vestskog fungerer etter 
sin hensikt, der avvik 

ÅRSMELDING 2017         
MILJØAVDELING
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Utmarksavdelinga til Vestskog bestod i 2017 av ca. 2,3 års-
verk. Finn Olav i 100 % fast stilling og Arve Aarhus som inn-
leigd. Arve Aarhus har vært innleidd for å arbeider med rov-
vilt og prosjektleiing knytt til hjorteprosjekt, samt for å ha eit 
meiransvar for utmarksarbeidet sør i nedslagsfeltet. I tillegg  
var også Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter og Ole Runar 
Åbrekk ved Utmarksressurs leigd inn til arbeid med prosjekt-
arbeid. 

Hjorteviltprosjektet
Mykje av arbeidet er knytt til prosjektet Forvaltning av hjorte-
bestand 2013-2017. Prosjektet gjennomførte siste året i pro-
sjektet i 2017. Arbeidet føregjekk i Hordaland, Sogn og Fjor-
dane, og Rogaland. Prosjektet er stort i omfang og vil utgjere 
ein stor del av arbeidet i avdelinga også for åra framover. Pro-
sjektet vert drive  som eitt, men med fylkesvise delprosjekt. 
Det er/skal opprettast fylkesvise rådgjevingsgrupper for 
prosjektet. Prosjektet er for og av grunneigarsida, men skjer 
i tett dialog med og er finansiert av  offentleg hjorteforvalt-
ning, kommunar, fylkeskommunar og miljødirektorat. 2017 
var siste året i prosjektet, men vi jobbar vidare i 2018 med 
restmidlar i dei områda det står att oppgåver i. Dette skjer 
samstundes med at vi arbeider med tilleggsfinansiering gjen-
nom regionale og nasjonale viltfondsmidlar. 

Rovvilt
Rovvilt utgjer ein varierande del av sysselsetjinga i utmarksav-
delinga. Drift av fellingslag og gjennomføring av skadefellings-
forsøk har vore innhald i 2017. Avdelinga driftar fylkesvise fel-
lingslag både i Rogaland og Sogn og Fjordane. Året 2017 var 
eit roleg år for fylkesvis skadefellingslag. Det vart gitt løyve 
til skadefelling på jerv i Rogaland ved to høve. Først som eit 
førebyggande fellingsløyve , og så som eit skadefellingsløyve 
i  frå og med 5. august og ut beitesesongen. Fellingsforsøka 
resulterte ikkje i felling. 

Drift og leiing av fellingslaget ble utført av utmarksavdelinga 
til Vestskog. Fellingsleiare er Arve Aarhus og Finn Olav Myh-
ren. Utover fellingsforsøka har laget gjennom året hatt tett 
kontakt med fylkesmannen og Statens Naturoppsyn (SNO), 
samt næringa. Fellingsleiar har delteke/informert om laget på 
møte i kontaktutvalet for rovdyrsaker, rovviltnemnda og bei-
telagsmøta til fylkesmannen med meir i løpet av året. 

Fellingslaget i Sogn og Fjordane vart i 2017 omorganisert ved 
at kommunane peikte på to personar som skulle vere med i 
laget. Ikkje alle kommunar har gjeve attendemelding, men vi 
har likevel godt med mannskap i begge laga. Vi har ikkje fått 
gjennomført kompetansehevingstiltak for laga i 2017 sidan 
tilsegn om midlar kom seint på året. Dette vil verte gjennom-
ført i 2018.

ÅRSMELDING 2017 UTMARK
Johann Embla
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Finansiering av laget er for det meste gjort over løyvingar frå 
Fylkesmannen sine rovviltmidlar – såkalla førebyggjande og 
konfliktdempande(FKT) tiltaksmidlar.  Laget har ikkje opps-
parte midlar og driv etter årlege løyvingar etter søknad. 

Oppsyn fiske
Oppsyn er del av utmarksavdelinga sitt virke. I 2017 har 
utmarksavdelinga til Vestskog SA etter avtale med elveigar-
laga i Gaula , Nausta og Osen Vestre Hyen vassdraget drive 
oppsyn knytt til ulovleg fiske i munningssoner og elveløp. 

Oppsynet vart drive av personell med avgrensa politimynde. 
Ein hadde og dialog med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 
Statens Naturoppsyn og politiet. Det er framleis stort påtrykk 
på ulovleg fiske i munningssoner med dorg. 

I lakseelva i Nausta bistod vi politiet i arbeidet knytt til oppsy-
net i elva, og dette var eit samarbeid vi oppfattar som effektivt 
og godt.  I lakselva Gaula gjennomførte vi oppsynet åleine.

Vi har også brukt tid på dialog med Norske Lakseelvar og eit 
pilotprosjekt på oppsyn i saltvatn. Vi veit ikkje kor langt dette 
har kome, men vonar vi kan få til noko på dette inneverande 
år.

Føredrag
Utmarksavdelinga har og gjennom meldingsåret vore innleigd 
på fleire fagføredrag innanfor ulike fagområde, både i Vest-
skog sitt nedslagsfelt, men også andre stader i landet. I 2016  
starta vi på eit arbeide med ein nasjonal viltkonferanse i sam-
arbeid med Norsk Hjortesenter, Sogn og Fjordane Jeger og 
Fisk og Sogn og Fjordane Bondelag. Den ble heldt i Førde 17 
– 18 mars 2017 og vart ein suksess, med nærare 150 påmelde. 
Vi har no starta arbeidet med nytt seminar, som skal haldast i 
Førde 2-3 mars 2018.

Skrantesjuke
Utmarksavdelinga har jobba med spørsmål knytt til CWD 
(Skrantesjuke) som vart påvist på villrein i Nordefjella. I 
dette høve har vi sendt søknad om midlar til eit kompetanse-
hevingsprosjekt på grunneigarsida. 

Generelt
Generelt på utmarksarbeid er avdelinga opptatt av å vera eit 
sterkast mogleg fagmiljø og å innrette seg samarbeidsmessig 
slik at avdelinga kan oppretthalde sysselsetjinga eller også 
vekse. Som eit ledd i dette har styret vedteke at ein skal sjå 
på alternative løysingar i andre delar av grunneigarsystemet 
på organisering av utmarksarbeidet på grunneigarsida her på 
Vestlandet. Avdelinga har i 2017 søkt samarbeid med andre 
organisasjonar på grunneigarsida for framover å kunne vera 
del av eit større, sterkare fagleg nettverk.

Finansiering
Utmarksavdelinga har ingen basisfinansiering. All sysselset-
jing skjer på bakgrunn av tjenestesal og prosjektdrift. Drifta 
er styrt av finansieringa, men ein søkjer i stor grad å halde 
jamn aktivitet og tilbod i både Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane.  Avdelinga har også samarbeid med Allskog og 
aksept derfrå for å drive hjorteprosjekt i deira nedslagsfelt i 
Møre og Romsdal, og eventuelt også i Sør Trøndelag. 

Avdelinga har over år etablert god kontakt med fylkesmenn, 
fylkeskommunane, kommunane, SNO og grunneigarsida i 
vårt geografiske nedslagsfelt. Aktiviteten i 2017 viser etter 
vårt syn at avdelinga står sterkt i utmarksarbeidet på vest-
landet.

Førde/Suldal

Finn Olav Myhren/Arve Aarhus

Lars Embla

Arran Embla i Ormedalen
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SAKSLISTE 
EIGARMØTE VESTSKOG SA 

2018
1 .. Handsaming.av.årsmelding.og.rekneskap.2017.frå.Vestskog.SA

2 .. Drøftingssak.om.valkrinsar,.årsmøteutsendingar.og.skogeigarlaga

3 .. Val.av.utsendingar.med.personlege.varafolk.til.Vestskog.SA.sitt.årsmøte
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2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad 2 331 388                 465 303             
Betalte skattar i året -20 273                     -42 855              
Ordinære avskrivingar og nedskriving 825 392                    512 978             
Endring verdipapir utan kontanteffekt -                            
Endring i varelager 2 141 649                 630 486             
Endring i kundefordringar 2 346 596                 41 529               
Endring i leverandørgjeld -6 564 722                -2 161 540         
Endring i andre kortsiktige krav 6 001 002                 1 573 746           
Endring i kortsiktig gjeld 639 899                    1 277 856          

Netto kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar 7 700 931                 2 297 503          

Innbetalingar ved sal av aksjar 200 000                    -                     
Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar -977 944                   -2 265 125         
Investering og lån til dotterselskap -                            1 096 000          
Investering i aksjar og lån -466 399                   758 425             

Netto kontantstraumar frå andre investeringsaktivitetar -1 244 343                -410 700            

Nedbetaling/auke av ny langsiktig gjeld -10 306                     1 541 370          
Netto endring i kassakreditt -4 673 926                -6 581 540         
Innbetaling av andeler i året 1 264 705                 1 167 737          

Netto kontantstraumar frå finansieringsinvesteringsaktivitetar -3 419 527                -3 872 433         

Netto endring i banksinnskot, kontantar og liknande 3 037 061                 -1 985 630         
Behaldning av bankinnskot kontantar og liknande pr 01.01. 6 057 842                 8 043 472          
Behaldning av bankinnskot kontantar og liknande pr 31.12. 9 094 903                 6 057 842          

 
  
  

    

Side 4

VESTSKOG SA
Kontantstraumanalyse 2017
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DRØFTINGSSAK OM VALKRINSAR, ÅRS-
MØTEUTSENDINGAR OG SKOGEIGARLAGA

Styret i Vestskog SA legg med dette ut ei sak for å få drøfta i 
organisasjonen valkrinsar, årsmøteutsendingar og skogeigar-
laga. Bakgrunnen er både at ein har fått prøvd den nye struk-
turen med 18 valkrinsar eit par år, og at kommunereforma som 
får verknad frå 1.1.2020 vil medføra ein del endringar i kom-
munestrukturen i fylka som Vestskog dekker. Ein går her gjen-
nom ulike tema og ynskjer tilbakemeldingar frå valkrinsmøta 
og Vestskog sitt årsmøte. Tilbakemeldingane vil så danna 
grunnlag for om og evt korleis Vestskog vil arbeida organisa-
torisk fram mot årsmøtet i 2019 for å ta høgde for eigne erfa-
ringar og kommunereforma. 

Valkrinsar, storleik på årsmøtet  
og årsmøteutsendingar
Styret i Vestskog SA meiner at dagens tal på valkrinsar (18) 
i utgangspunktet er eit høveleg tal og at strukturen for det 
meste er OK. Med utgangspunkt i erfaringane dei siste to åra 
og i år er ein likevel open for justeringar og ein ynskjer tilba-
kemeldingar på dette. Vidare ser ein at 4-5 valkrinsar får ein 
svært stor reduksjon frå “brutto” årsmøteutsendingar og ned 
til det ein reelt får senda på grunn av makstaket på 3 utsen-
dingar frå kvar valkrins. Ei moglegheit er å heva innslagspunk-
tet for utsendingar frå kvar påbyrja 4 % av medlemstalet og 
oppnådde 3 % av tømmeromsetjinga til hhv 5 % og 4 %. Ein 
fekk innspel på dette allereie ved endringa som vart vedteken 
i 2017, men ein ynskjer å gjennomføra eksisterande opplegg 
i eitt år før ein evaluerer endeleg og tilrår eventuelle nye end-
ringar. Når det gjeld storleiken på årsmøtet var ei av grunn-
tankane i samanslåingsprosessen i 2015 at ein ynskte eit års-
møte på 30-40 utsendingar, og styret meiner at dette er ein 
fornuftig storleik. 

Geografisk struktur skogeigarlaga
Styret i Vestskog SA understreker at skogeigarlaga er sjølv-
stendige einingar som bestemmer over seg sjølv. I denne saka 
kjem me likevel med ein tabell som syner eit utgangspunkt 
for diskusjon til aktuell geografisk struktur for skogeigarlaga 
mellom anna i samband med kommunereforma. Det føregår 
for tida to samanslåingsprosessar mellom lokale skogeigar-
lag i Rogaland. Sauda og Suldal vert truleg eitt skogeigarlag 
etter årsmøta sine i 2018 og Hjelmeland/Finnøy og Strand/
Forsand er også inne i ein prosess. Administrasjonen i Vest-
skog SA har gitt noko støtte til desse prosessane, og vil også 
prøva å hjelpa til dersom andre skogeigarlag vurderer saman-
slåingar. 

Samhandling mellom Vestskog  
og skogeigarlaga
I løpet av 2018 vil Vestskog koma med framlegg til samar-
beidsavtalar mellom skogeigarlaga og Vestskog. Formålet 
med slike avtalar vil vera å regulera kva oppgåver som høyrer 
til i Vestskog og kva oppgåver som høyrer til i skogeigarlaget 
og syna korleis ein skal organisera samarbeidet. Vestskog har 
også fått innspel på at ein er for dårleg med systematisk infor-
masjon ut til skogeigarlaga og skal bli betre på dette. Det er 
elles styret i Vestskog sitt ynskje at ein drøfter innrettinga på 
dei årlege midlane som vert overført frå Vestskog til skogei-
garlaga. Styret ynskjer i utgangspunktet at ein større del av 
midlane vert satt av til aktivitetsmidlar samanlikna med i dag, 
men er open for diskusjon og innspel. 

Konkrete spørsmål ein ynskjer  
tilbakemelding på:
1. Kva meiner ein er fornuftig tal på deltakarar på års  
 møtet til Vestskog og tal på valkrinsar?

2. Ser ein om det er eit poeng å vurdera geografisk   
 struktur på skogeigarlaga og i kva grad bør   
 styre og  administrasjon i Vestskog gje støtte til   
 eventuelle prosessar med samanslåing av    
 skogeigarlag?

3. Har ein konkrete ynskjer til kva ein samarbeidsav  
 tale mellom Vestskog og skogeigarlaga bør   
 innehalda og korleis bør dei årlege overføringane frå  
 Vestskog til skogeigarlaga innrettast?

4. Har ein konkrete ynskjer til kva informasjonsflyten   
 frå Vestskog til skogeigarlaga bør innehalda?
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 Valkrins  Lag 
 Andels-
eigarar 

 % av 
andelseigarar 

 Volum 2015-
2017  % av volum 

Utsendingar 
medlemer

Tilleggs-
utsendingar 
volum Sum 

Sum 
utsendingar 
(3 er 
maksimalt)

Hornindal 22,00             480,12            
Stryn/Vikane 183,00          46 259,45      

 Sum 205,00          7,5 % 46 739,57      7,2 %
 Eid/Vågsøy 107,00          26 777,60      
 Gloppen 124,00          31 663,26      
 Bremanger 29,00             7 476,98        
 Sum 260,00          9,5 % 65 917,84      10,2 %
 Flora 35,00             5 731,72        
 Førde/Gaular/ 
Jølster/Naustdal 298,00          41 303,91      
 Sum 333,00          12,1 % 47 035,63      7,3 %
 Fjaler, Askvoll og 
Hyllestad 88,00             20 090,33      
 Sum 88,00             3,2 % 20 090,33      3,1 %
 Vik 42,00             5 935,70        
 Balestrand/Sogndal/ 
Leikanger/Luster/Årdal 114,00          10 945,68      
 Sum 156,00          5,7 % 16 881,38      2,6 %
 Gulen 21,00             11 288,00      
 Kyrkjebø 31,00             2 961,94        
 Masfjorden 12,00             60,38              
 Sum 64,00             2,3 % 14 310,32      2,2 %

 Nordhordland  Nordhordland 120,00          4,4 % 24 515,25      3,8 % 2                   0 2 2
 Osterøy 45,00             7 034,21        
Midthordland 142,00          85 030,89      
Sum 187,00          6,8 % 92 065,10      14,2 %
Vaksdal/Modalen 28,00             865,64            
Voss/Granvin 276,00          59 431,71      
Ulvik 51,00             17 905,01      
Sum 355,00          12,9 % 78 202,36      12,1 %
Indre Hardanger 145,00          20 837,24      
Sum 145,00          5,3 % 20 837,24      3,2 %
Kvam/Ytre Hardanger 128,00          30 971,62      
Tysnes 54,00             26 274,58      

 Søre Kvinnherad/ ytre 
Hardanger 86,00             18 722,87      
Sum 268,00          9,7 % 75 969,07      11,7 %

 Stord/Fitjar/ 
Austevoll/Bømlo 71,00             9 663,10        
Sum 71,00             2,6 % 9 663,10        1,5 %
Haugalandet/Sveio 77,00             14 793,86      
Sum 77,00             2,8 % 14 793,86      2,3 %
Etne/Vindafjord 128,00          35 449,80      
Sum 128,00          4,7 % 35 449,80      5,5 %
Sauda/Suldal 115,00          35 068,19      
Sum 115,00          4,2 % 35 068,19      5,4 %

 Hjelmeland/Finnøy/ 
Strand/Forsand 72,00             21 324,80      
Sum 72,00             2,6 % 21 324,80      3,3 %
Nordjæren 11,00             6 769,69        

 Bjerkreim/Eigersund/ 
Lund/Sokndal 96,00             21 873,99      
Sum 107,00          3,9 % 28 643,68      4,4 %
Totalt 2 751,00       100,0 % 647 507,51    100,0 % 29                 16 45    34

Mogeleg geografisk struktur med samanslåtte skogeigarlag og uendra valkrinsar - utgangspunkt til drøfting

Indre Nordfjord
33

0 1 1

 Ytre Nordfjord 

3                   2 5      3

1 1

 Midthordland 
2                   4 6 3

6 3

Indre Hardanger
2                   0 2 2

1 1

Ytre Hardanger

3                   2 5 3

2                   1

1                   1

 søre Ryfylke 
1                   0

Nord-Rogaland
1                   1

Indre Ryfylke
1                   1

Sunnhordland
1                   0

 Sunnfjord 

 Indre Sogn 

Dalane

3                   1

Haugalandet
1                   0

Indre Hordaland

3                   3

 Ytre Sogn 

1                   0

 Ytre Sunnfjord 
1                   

2 2

34      

1                   0 11

1 1

2 2
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Valkrinsmøte Vestskog SA 2018

Valkrins Skogeigarlag
Møtetidspunkt 

Årsmøte skogei-
garlag

Dato årsmøte 
Skogeigarlag

Utsendinger 
 til årsmøte i 
Vestskog 11 

april

Møter 
fra 

 Vest-
skog

Dato  
valkrins-

møte

Møtetids-
punkt Val-
krinsmøte

Møtestad 

Indre Nordfjord

Hornindal kl. 20.00-21.00 03/06/18

3 Linda

Kafe Utvik

Stryn  kl. 19.30-20.30 03/08/18 03/08/18 20.30-21.30 Stryn Hotel

Vikane  kl 20.00-21.00 03/07/18 SMIA i Hornindal

Ytre Nordfjord

Eid/Vågsøy Kl. 20.00-21.00 03/13/18

3 Torgrim

03/13/18 Kl. 19.00-20.00

Gloppen Kl. 13.00-14.00 03/08/18 Nordfjord Hotel

Bremanger

Sunnfjord

Førde Kl 20.00-21.00 03/14/18

3 Jakob

03/14/18 Kl. 19.00-20.00 Sunnfjord Hotel 

Naustdal Kl 18.00-19.00 03/14/18

Jølster

Gaular kl. 20.00-21.00 03/14/18

Flora

Ytre Sunnfjord

Fjaler Kl. 20.30-21.30 03/15/18

2 Linda

03/15/18 Kl. 19.30-20.30 Kaia pub og restaurant

Askvoll

Hyllestad

Midtre Sogn
Vik

1 Jakob
Kviknes Hotel

Balestrand Kl. 20.30-21.30 03/15/18 03/15/18 Kl. 19.30-20.30

Indre Sogn

Sogndal/Leikanger

1 Howard

03/20/18 Kl. 19.00-20.00

Luster Sogndal Choice

Årdal

Ytre Sogn

Kyrkjebø 1 Howard

Gulen 03/21/18 Kl. 19.00-20.00 Brekkestranda Fjordhotel

Masfjorden

Nordhordland Nordhordland 3 Bengt 03/22/18 Kl.19.00-20.00 Smits møtelokale

Midthordland
Osterøy

3 Kjetil
03/22/18 Kl. 19.00-20.00 Bjørkheim

Midthordland kl. 18.00-19.00 03/22/18

Voss

Vaksdal/Modalen

3 Torgrim

03/08/18 Kl. 19.00-20.00 Park Hotel, Voss

Granvin

Voss Kl. 20.00-21.00 03/08/18

Indre Hardanger
Ulvik kl. 18.00-19.00 03/13/18

3 Halvor
03/13/18 Kl. 19.00-20.00

Hardanger  
Folkemuseum

Indre Hardanger  Kl. 20.00-21.00 03/13/18 Utne

Ytre Hardanger

Kvam

3 Bengt

Hatlestrand

Ytre Hardanger Kl. 18.00-19.00 03/14/18 Kl. 19.00-20.00 Ungdomshus

Søre Kvinherad

Sunnhordland

Tysnes 3 Halvor 03/15/18 Kl. 19.00-20.00 Stord Hotel

Stord 03/13/18

Fitjar/Austevoll

Bømlo

Haugalandet
Haugalandet

1 Kjetil
03/15/18 Kl. 19.30-20.30 “Aksdal rådhus, Tysvær

Sveio

Nord-Rogaland
Etne

3 Tårn
Kl. 19.30-20.30 Landbrukets hus Ølen

Vindafjord Kl. 20.30-21.30 02/20/18 03/20/18

Indre Ryfylke Sauda/Suldal Kl. 20.00-21.00 03/21/18 3 Tårn Kl. 19.00-20.00 Ryfylke Fjordhotel

Ytre Ryfylke
Hjelmeland/Finnøy Kl. 20.00-21.00 03/22/18

2 Tårn
03/22/18 Kl. 19.00-20.00 Høyland Gard

Strand/Forsand

Sør-Rogaland

Bjerkreim Kl. 19.00-20.00 03/08/18

2 Kjetil

03/08/18 Kl. 20.00-21.00 Helleland Landbukessenter

Sokndal

Lund

Eigersund Kl. 19.00-20.00 03/08/18
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TØMMERKJØP PR LOKALLAG - KBM (INKLUSIVE VRAK)
 Skogeigarlag. 2013 2014 2015 2016 2017

 Eid/Vågsøy  18 913  22 160  9 355  18 685  15 430 
 Hornindal  775  6 036  1 832  295  81 

 Stryn  26 201  20 251  7 119  16 149  13 419 
 Vikane  6 433  15 160  7 409  16 572  3 036 

 Gloppen  18 456  26 525  18 965  13 778  15 450 

 Bremanger  1 986  7 089  414  87  16 266 
 Askvoll  331  803  1 157  2 473  2 297 

 Førde  10 154  9 361  13 701  7 222  6 076 
 Naustdal  1 662  9 443  586  375  8 461 
 Jølster  7 535  9 184  4 929  1 142  9 549 

 Gaular  2 678  7 104  7 458  6 151  11 838 
 Fjaler  2 084  6 504  18 709  5 445  490 

 Flora  810  541  831  482  9 397 

 Gulen  136  270  248  15 615  576 

 Hyllestad  36  141  13 270  -   

 Kyrkjebø  324  247  135  2 663  300 

 Vik  1 663  6 392  7 644  14 505  10 709 

 Balestrand  4 409  3 642  3 404  4 921  5 940 

 Fresvik/Feios  479  80  -    1 230 

 Sogndal/Leikanger  11 689  2 838  9 168  4 111  5 280 

 Luster  1 341  2 443  513  330  1 124 

 Årdal  30  109  28  -   

 Masfjorden  96  33  49  67 

 Nordhordland  18 716  15 371  10 446  14 207  27 733 

 Osterøy  2 701  9 249  6 255  619  3 787 

 Vaksdal/Modalen  6 195  3 710  350  709  207 

 Midthordland  20 179  19 299  31 343  58 523  37 219 

 Tysnes  1 370  1 490  14 330  18 535  23 241 

 Kvam  8 454  754  4 885  11 182  2 169 

 Voss  20 948  15 061  15 268  15 182  48 192 

 Ulvik  4 377  11 931  12 837  11 654  1 448 

 Granvin  1 662  13 835  2 220  2 499  8 061 

 Indre Hardanger  13 639  8 285  7 325  6 813  13 455 

 Ytre Hardanger  2 306  2 052  1 449  19 270  16 496 

 Søre Kvinherad  3 480  10 908  9 679  3 448  854 

 Etne  2 440  721  7 634  61  5 963 

 Stord  925  2 786  5 107  3 452  559 

 Fitjar/Austevoll  1 279  7 382  1 129  4 109  153 

 Sveio  1 475  1 668  2 326  158  3 323 

 Bømlo  286  122  91  264  1 134 

 Haugalandet  3 796  4 990  7 300  4 785  11 365 

 Vindafjord  12 179  10 554  8 089  20 491  9 954 

 Sauda  2 266  13 168  11 022  189  3 816 

 Suldal  4 105  3 996  13 416  8 401  6 034 

 Hjelmeland/Finnøy  23 834  23 898  8 769  9 280  11 378 
 Strand/Forsand  1 715  3 012  5 706  954  11 595 

 Bjerkreim  459  103  2 112  5 301  6 607 

 Eigersund  62  775  788  8 430  1 937 
 Lund  353  2 071  2 967  17 363  8 590 

 Sokndal  877  361 
 Andre  10 846  23 861  35 224  12 926  20 349 

 Total  289 145  367 267  341 785  403 153  422 996 
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VESTSKOG SA:      Tlf. 56 52 53 30,    post@vestskog.no  

www.vestskog.no

har du

 
SKOG?

ÅRSMELDING 2015

Me hjelper deg med:

HOGST
Me har dyktige skogsentreprenørar, tilgang til alle typar driftsutstyr og kan 
ta alle slag drifter.  Synfaring, hogst, oppmåling, transport og levering.
 

SKOGTAKST
Vestskog takserer skog i samband med utarbeiding av skogbruksplanar, 
erstatningsoppgjer, frivillig vern m.m.  Slikt arbeid krev brei erfaring, fag-
kunnskap og lokalkunnskap. Alt dette kan Vestskog tilby.

TØMMEROMSETNAD
Me er største aktøren på Vestlandet og kan tilby konkurransedyktige  
tømmerprisar, sikre oppgjer til skogeigar og god kvalitet i arbeidet.

UNGSKOGPLEIE og PLANTING
Skogkultur er investering for framtida og framtidige generasjonar.   
Me tilbyr det optimale plantemateriale for Vestlandet og din eigedom,  
samt kompetent arbeidskraft til å gjera arbeidet.

SKOGRÅDGJEVING
Skogbruk er langsiktig aktivitet og me ønskjer å gje deg gode råd til korleis 
du best skal forvalta eigedomen din.

UTMARK
Utmarksavdelinga driv kunnskapsformidling samt utvikling og 
sal av tenester innan utmarksfag generelt.
Særleg kompetanse innan hjorteforvaltning, forvaltning av laks 
og innlandsfisk, rovvilt, grunneigarrett/grunneigar-
organisering og utmarksnæring som jakt og fisketurisme.

Gode vilkår - Høg kvalitet
Sikre oppgjer

Skogeigarlaget for 
Vestlandet

75 år i skogeigar si teneste

FO
TO

: A
RN

E 
JØ

RG
EN

 H
AV

Å
S

Returadresse: Vestskog SA
Postboks 185, 6801 Førde
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Styreleder har ordet

Kjære andelseigar – kjære skogeigar!
Årsmeldinga for 2017 viser eit AT Skog i god vekst. Vi legg bak oss eit 
år med betydeleg auke i omsatt tømmervolum og i sum eit godt positivt 
økonomisk resultat. Eg har gjennom året snakka mykje om at skognæringa 
er på veg opp frå ein bølgjedal. Vi har gått frå solnedgangsnæring – til vekst

næring. Skogbruket har mange av løysingane som krevjast i lågutslepps
samfunnet. Det merkar vi nå i marknaden. 

Det er bra situasjonen ser lysare ut. Vi har jobba hardt for dette. Auka vekst og lønsemd 
er heilt avgjerande for at vi skal kunne utvikle ei framtidsretta skognæring i AT Skog og i 
Norge. Auke i tømmerprisen gir større interesse for aktivitet. Fleire ser seg tjent med å 
investere i ny skog. Men kva har eigentleg skjedd?

Det er dessverre ikkje vekst i tømmerforbruket i Norge som dreg oss opp. Vel har treforbruket 
i Norge auka ganske mykje dei siste 1015 åra. Tre som byggemateriale er i vinden som aldri 
før, men tømmermarknaden har endra seg mykje i løpet av desse åra. Veksten vi ser i 
eige skogbruk, er sterkt påvirka av auka etterspørsel utanfor landets grenser. Kolkraftverk 
konverterar til flis, store nyinvesteringar i fabrikkapasitet i Sverige og Finland aukar 
etterspørselen, trebruket på kontinentet aukar, vi har hatt ein gunstig valuta i Norge for 
eksport etc. Vårt råstoff er attraktivt. 

AT Skog har tilpassa seg situasjonen godt  eg er imponert over omstillingsevnen. 
Marknaden har endra seg, men vi har evna å snu oss. Ikkje minst har gode strategiske 
val, som etableringa av Viken AT Market, vore viktig. Vi er i dag godt rusta for å vere 
ein god leverandør til våre kundar  og med det skape større verdiar for andelseigeranes 
tømmer. 

Framover må vi likevel jobbe hardt for at det også blir grunnlag for å nytte dette 
tømmeret i Norge. AT Skog er aktive i å påvirke styresmaktene for å få gode 
rammevilkår, både i eigen regi og gjennom skogeierforbundet. Skal vi få gode vilkår 
for å drive skogbruk, må vi også vere viktige som verdiskapar i samfunnet. Ansvaret 
for framtidsskogen er like viktig. I 2017 lansera vi BEDRESKOG  eit tilbod tiltenkt 
dei som ønskjer meir aktiv hjelp i si forvaltning. 

Mykje ligg til rette for ei vidare positiv utvikling. Vi skal jobbe hardt for at AT 
Skog skal vere det beste tilbodet for deg som andelseigar. Vi skal vere aktive i 
utviklinga av næring og marknad. Vi skal bygge opp under verdiane vi har, som 
samvirke og medlemsorganisasjon. Lukke til – skog er framtida!
 

Olav A. Veum, styreleiar

Vi skal jobbe hardt for at AT Skog skal vere det beste 
tilbodet for deg!

3



78 14.6.Årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding for 2017 for overtakende foretak

AT Skog leverte i 2017 de høyeste innmålingstallene siden første 
driftsår i 2001. Vi har gjennom 2017 lykkes på mange områder. For å 

sikre handlingsrom for AT Skog, må vi opprettholde vår robuste finansielle 
stilling. For å klare dette, må vi ha god kostnadseffektivitet, forbedret kvalitet 

på våre tjenester og være kunder og skogeiers førstevalg! 

Vi må videreutvikle våre allianser med andre og etablere et godt samarbeid i verdikjeden på 
tvers av bransjer og grenser. Dette vil øke den samlede verdiskapingen i skognæringen til 
det beste for skogeierne i AT Skog og for samfunnet. 

AT Skog skal ta i bruk de forretningsmulighetene som ligger foran oss. Det har vi også 
valgt å gjøre i allianse med andre – og Viken Skog spesielt, gjennom den vellykkede 
etableringen av Viken AT Market. Inn mot store internasjonale kunder, må vi søke 
samarbeid med andre for å levere den kvaliteten og den mengden, som kundene etterspør. 
Kravene fra kunder om rett mengde og sortiment med riktig kvalitet til rett tid, er økende. 
Gjør vi dette, får vi bedre betingelser! Viken AT Market har i 2017 vært svært viktig for 
lønnsomheten i den eksportrelaterte delen av AT Skog. Å lansere nye produkter og 
tjenester, er avgjørende for at vi som organisasjon skal levere på de forventningene som 
kunder, samarbeidspartnere og skogeiere har til oss. 

Som selskap må vi ta del i den utviklingen som skjer. AT Skog har i 2017 lansert 
BEDRESKOG konseptet. Konseptet leverer helhetlige tjenester for et aktivt skogbruk. 
Mange har etterspurt et slikt produkt og vi opplever stor interesse.

Den nyeste betegnelsen for å dele, kalles nå delingsøkonomi. Dette er ikke nytt 
for AT Skog. For over 100 år siden fant skogeierne ut at fellesskap gir det beste 
resultatet. Delingsøkonomien betegner markeder, som blir mulig uten at bedrifter 
selv eier det som selges og kjøpes. 

AT Skog eier ikke tømmer, men inngår avtaler med kunder før tømmeret er 
kjøpt av skogeier. For at en tjeneste i delingsøkonomien skal bli vellykket, må 
den være enkel, tidsbesparende og rimelig. Betegnelsen for delingsøkonomien 
stemmer derfor fortsatt godt med AT Skogs formål om å arbeide for skogeiernes 
økonomiske interesser tilknyttet deres skogeiendom inn i fremtiden. 

Jeg vi takke kunder, ansatte, skogeiere, entreprenører, transportører og øvrige 
samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt år og ser frem til fortsettelsen!

  

Anders R. Øynes, adm. direktør

Adm. dir. har ordet

Å lansere nye produkter og tjenester, er avgjørende for 
at vi som organisasjon skal levere på de forventningene 
som kunder, samarbeidspartnere og skogeiere har til 
oss.
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Vår virksomhet

AT Skog omsetter cirka 80 % av tømmeret, som hogges i Vest
Agder, AustAgder og Telemark. Sammen skaper vi lokale verdier 
og arbeidsplasser. AT Skog driver et aktivt skogbruk og utfører hogst 
etter kravene i Norsk PEFC Skogstandard og norske lover. Vi tar 
hensyn til biologisk mangfold, bærekraft, friluftsliv, kulturminner 
og kulturlandskap. Skog og trevirke er en fornybar og miljøvennlig 
ressurs, som lagrer klimagassen CO2. Potensialet for økt verdiskaping 
er stort.    

TJENESTER: AT Skog planlegger, planter, pleier og drifter skog
eiendommer. Vi kjøper, hogger og selger tømmer. Vi selger forny
bar energi gjennom AT Biovarme, utfører utmarkstjenester gjennom 
Faun naturforvaltning og utvikler nye produkter og tjenester gjennom 
forskningsprosjekt.

MÅL: AT Skog skal være kunders og skogeieres førstevalg.

Sammen skaper vi 
lokale verdier og 
arbeidsplasser

Drangedal

NotoddenHøydalsmo

Bø

Skien
Porsgrunn

Herre

Kragerø

Risør

Arendal

Grimstad

Mandal

Egersund Evje

Fyresdal

Byremo

AT Skogs tilstedeværelse i regionen: 

Kontorer

Strategiske havner

Biobaserte fjernvarmanlegg
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Volum og produktivitetsvekst
AT Skog har økt omsetningen av tømmer med 45 000 m³ sammenlignet 
med 2016. Totalt ble det omsatt 1 035 000 m³. Antall solgte planter 
passerte 2,2 mill. og er rekord.

Spissing i organiseringen av AT Skog
På vårparten gjennomførte vi en organisasjonsendring. AT Skog skilte 
produksjon og innkjøp for å sikre måloppnåelse i forhold til strategi. 

Lansering av BEDRESKOG
Gjennom en BEDRESKOG avtale vil alle som ønsker det få tilpasset, 
systematisk og profesjonell hjelp til forvaltning og gjennomføring av 
skogtiltak i egen skog. 

Samarbeid med HedeDanmark
Gjennom Viken AT Market har vi etablert et strategisk samarbeid for 
det voksende danske flismarkedet.

Etableringen av Norsk Skogkapital
Andelslagene Viken Skog, ALLSKOG, Glommen Skog, Mjøsen 
Skog og AT Skog har etablert felles investeringsselskap. Dette 
knytter seg ført og fremst til mulige investeringer med nasjonal 
interesse. 

AT Skog synlig på arrangement i regionen
Dyrsku’n i Seljord, Arendalsuka, Lyngdal Dyrskue, Naturligvis på 
Evje og Tinget på Hægebostad. AT Skog gjennomførte også syv 
regionmøter i oktober/november.

Revisjon av strategi
Sommeren og høsten ble strategien revidert. Det er gjort noen 
justeringer på kursen og som gjenspeiler forventningene i 
markeds og rammebetingelsene. 

Viken AT Market
Viken AT Market har eksportert 564 000 m³ tømmer i 2017. 
270 000 m³ er levert av AT Skog.  

Det digitale løftet
AT Skog fortsetter å digitalisere prosesser og integrerer 
data, slik at en kan øke effektiviteten og redusere kostnader 
samtidig som servicegraden skal bedres.

Norske Skog ASA konkurs
Selv om den børsnoterte delen av Norske Skog er konkurs, 
fortsetter heldigvis driften i de underliggende fabrikkene.
   

Noen hendelser i 2017

Arendalsuka

Dyrsku’n
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KJERNEVIRKSOMHET

Sagtømmer
Produksjonen hos sagbrukene har vært høy i et trelastmarked med 
god etterspørsel. Sagtømmer av gran har vært mest etterspurt og 
har blitt vesentlig bedre betalt enn furu de siste årene. Markedet 
bedret seg litt på furu mot slutten av året. Flere sagbruk har gått med 
redusert kapasitet i 2017 på grunn av mangel på tømmer. Av den 
totale verdien til skogeier, utgjør sagtømmer rundt 80 %. 

Massevirke
Etterspørselen etter massevirke endret seg positivt i 2017. 
Tømmerlagrene, som industrien har brukt som argument for å 
holde prisene nede, er brukt opp. Markedet er snudd fra overskudd 
til underskudd. Industrien har god etterspørsel etter ferdigvarer og 
kampen om sikker råstofftilgang ga betydelig prisøkning mot slutten 
av året. Vafos Pulp og Huntonit produserer for fullt. Store deler av 
massevirkeproduksjonen til AT Skog ble foredlet lokalt i Agder og 
Telemark.  

2016 2017 Endring

GRAN

Totalvolum m³  570 224  576 461 1,09 %

Verdi sagtømmer m³ 406  431  6,16 %

Verdi massevirke m³  199   201 1,01 %

FURU

Totalvolum m³  355 228  390 450 9,92 %

Volum Laft/Kledning/Stolper m³ 11 918  10 455 12,28 %

Verdi sagtømmer m³ 363 387 6,61 %

Verdi massevirke m³  173  174 0,58 %

Andelseiere har fått kr 10/m³ i tillegg, samt evntuelt stordriftstillegg på kr 10/m³

Tømmerkjøp
AT Skog har i løpet av 2017 vært aktive i virkemiddelbruken for å 
sikre nok tømmer til å oppfylle leveranseavtalene med kunder. 
Et viktig virkemiddel er spisse priskampanjer. Vi har gjennomført 
vårkampanje på sagtømmer av gran og høstkampanje på furu til 
Moelven. Kampanjen på massevirke og biovirke høsten 2017, var 
forskuttering av en forventet prisoppgang på massevirke og biovirke. 
Aktiv bruk av virkemidler er viktig for å opprettholde høy kontrahering 
i en tilspissende konkurransesituasjon om tømmerstokken. Samlet 
sett har vi i 2017 oppnådd ønsket effekt av disse kampanjene.

Eksport
Viken AT Market AS er eksportselskapet til AT Skog og Viken Skog. 
Selskapet ivaretar eksportsalget til de to morselskapene, samt for 
SB Skog AS. Eksportsalget er i all hovedsak knyttet til sjøtransporter, 
men selskapet har også eksport av tømmer på bil og bane. 

Etterspørselen etter 
massevirke endret 
seg positivt i 2017 
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Viken AT Market AS omsatte 564 000 m³ tømmer i 2017, og hadde til 
sammen 181 skipsanløp fordelt på 8 havneterminaler. Det ble levert 
tømmer til Sverige, Danmark, Tyskland, Skottland, Belgia, Polen, 
Latvia og Kina. Selskapet har etablert seg som en betydelig aktør i 
tømmermarkedet og har videre etablert avtaler, som innebærer en 
vekst innenfor skogsflis til energiformål.

BEDRESKOG
Med utgangspunkt i eiendommens ressurser og skogeiers ønsker, 
legges en plan for eiendommen de kommende årene. I tillegg til all den 
skogfaglige kompetansen som AT Skog har i egen organisasjon, har vi 
gjennom BEDRESKOG knyttet til oss bedrifter med spisskompetanse 
i utmarksforvaltning, regnskap og landbruksøkonomi.

Målet er at skogeiere med BEDRESKOGavtale både på kort og 
lang sikt skal ta ut potensialet i eiendommen sin, samtidig som 
det legges et godt grunnlag for kommende generasjoner. Innen 
2020 er målet 350 avtaler med samlet areal på 450 000 dekar. 
Vi forventer at avtalene vil gi en betydelig aktivitetsvekst i vår 
kjernevirksomhet. Gjennom BEDRESKOG avtalene kan AT Skog 
tilby industrien tømmer med en lengre planleggingshorisont, som 
også vil være positiv for våre entreprenører. Innovasjon Norge 
har bidratt med 1 million kroner i utviklingsstøtte med bakgrunn 
i mål Landbruksdepartementet har satt for skognæringen. Etter 
3 måneder har BEDRESKOG cirka 40 signerte avtaler med et 
samlet areal på 150 000 dekar. Avtaler er inngått i hele AT Skogs 
geografi og hele spekteret av eiendomsstørrelse.

Skogkultur
Vi passerte en milepæl i 2015 med over 2,0 millioner solgte 
planter. Dette tallet økte ytterligere i 2016 og nå til nye høyder 
med mer enn 2,2 millioner solgte planter i 2017. Dette viser at 
plantesalget holder tritt med avvirkningen og at skogeierne 
tar ansvar og investerer i framtidsskogen. 

Vi har i 2017 klart å snu nedgangen på utført ungskogpleie. 
I løpet av 2017 peker pilen oppover igjen, samtidig som vi 
har med oss en god ordrereserve inn i 2018. Ordrereserven 
legger grunnlaget for en betydelig økning av ungskogpleien 
framover. 

AT Skog har i 2017 drevet aktivt informasjonsarbeid for 
å bevisstgjøre skogeierne om viktigheten av skogkultur. 
Det er fortsatt et stort behov for skogkulturtiltak og AT 
Skog fortsetter med høyt fokus i 2018.
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Planteaktivitet gjennom AT Skog 2010–2017 (antall):

Skogbruksplaner
AT Skog har i 2017 levert skogbruksplaner i Seljord, Kviteseid og Sirdal 
kommuner på til sammen 307 eiendommer. Det er gjennomført 
fototakst og feltarbeid på cirka 300 000 dekar skog i kommunene 
Bamble, Kristiansand og Søgne. I tillegg er det uført fototakst i Våler 
kommune. Det har vært utført oppdrag i forbindelse med frivillig vern 
av barskog, oppdrag for nettselskap, energiselskaper og Nye Veier. 
Det er utført veiplanlegging, skjønn og verdifastsetting av skog. AT 
Skog har i 2017 også lagt ned mye ressurser i utvikling og forbedringer 
av ALLMA.

FORRETNINGSUTVIKLING

AT Skog er engasjert i flere utviklingsprosjekter, alt fra forsknings
prosjektet «Eyde Biokarbon» til etableringen av investeringsselskapet 
Norsk Skogkapital. For AT Skog handler forretningsutvikling om mål 
for langsiktig verdiskapning, som kan utgjøre en forskjell i markedet. 
Det er mange nasjonale utviklingsprosjekter og AT Skog er både 
indirekte og direkte involvert i flere av disse. Det er viktig å få etablert 
ny treforbrukende industri, men minst like viktig er det å bevare 
eksisterende industri og bidra til nødvendig utvikling og omstilling. 
Mye av forretningsutviklingen skjer også internt i AT Skog gjennom 
nye måter å jobbe på, digitalisering og nye forretningsmodeller.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Solgte planter   Plantet av AT Skog
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AT Biovarme AS
Selskapets hovedvirksomhet er oppfølgning av eierposisjonene i 
de enkelte deleide selskapene i porteføljen. Porteføljen består av 8 
enheter, der Croftholmen er integrert i AT Biovarme. I tillegg eier Bø 
Fjernvarme 49 % av Nome Biovarme. AT Biovarme solgte sine aksjer 
i Thermokraft AS i 2017. Gjennom selskapsporteføljen ble det levert 
fornybar bioenergi på 54,75 GWh i 2017. Forbruket av skogsflis var 
cirka 40.000 fm³.  

Selskap Eierandel % Levert energi GWh

Bø Fjernvarme 50 5,93

Skien Fjernvarme 34 38,90

Moland Biovarme 37 2,08

Kragerø Biovarme 35 0,75

Bio Dalane 34 3,00

Myra Biovarme 34 1,92

Vegårshei Biovarme 34 1,53

AT Biovarme Croftholmen 100 0,64

Samlet 54,75

Daglig leder Ole Grimsgaard (til v) og salgssjef Svein Erik Kilen ved Moelven Telemarksbruket AS i Bø.
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Bø Fjernvarme AS 50 %
Skien Fjernvarme AS 34 %
Moland Biovarme AS 37 %
Kragerø Biovarme AS 35 %
Bio Dalane AS 34 %
Myra Biovarme AS 34 %
Vegårshei Biovarme AS 34 %
AT Biovarme Croftholmen AS 100 %

Moelven Telemarksbruket AS 49 %
Norsk Skogkapital AS 20 %
Moelven Industrier ASA 7,30 %

Reiersøl Eiendom AS 33, 43 %
Åmli Veksthus AS 28,60 %
Eikås sagbruk AS 10,00 %
Skogdata AS 7,90 %     

Industriengasjementer – strategisk eierskap Datterselskaper

Øvrige eierposisjoner

AT Terminal AS
100 %

Faun AS
52 %

Viken AT Market AS
50 %

AT Biovarme AS
100 %

AT Skog SA

AT Skog Invest AS
100 %

SB Skog AS
34 %

Faun Naturforvaltning
Faun er lokalisert i Fyresdal og AT Skog eier 52 % av selskapet. Faun 
utfører en rekke oppdrag i hovedsak for større offentlige organer.  
Selskapet har over år etablert seg i markedet som en kunnskapsbedrift 
i hard konkurranse. Faun omsetter for cirka 10 mill. kroner. Faun tar 
også oppdrag fra mindre virksomheter og AT Skogs medlemmer kan 
kontakte selskapet med utmarksrelaterte spørsmål.

INDUSTRIENGASJEMENT

Industriengasjementene våre er basert på strategisk eierskap, der 
AT Skog har en langsiktig horisont på investeringene. AT Skog 
kombinerer et industrielt og finansielt eierskap. I praksis betyr dette 
en kombinasjon av langsiktig verdiutvikling og fornuftig avkastning på 
investert kapital. Strategisk eierskap innebærer en aktiv medvirkning 
til at selskapene når sine langsiktige mål, har god kjennskap til 
bransjen, markedet og dens rammebetingelser.   

Moelven Telemarksbruket AS
Telemarksbruket produserer furu med høy kjernevedandel til kunder 
i møbel og snekkerisegmentet. Selskapet produserer 40 000 m³ 
furu skurlast i året til det skandinaviske markedet. Selskapet har 28 
ansatte og omsatte i 2017 for ca 75 millioner kroner. Telemarksbruket 
er sentralt plassert i AT Skogs geografi. Resultatene i Telemarksbruket 
er ikke tilfredsstillende for 2017.    
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Norsk Skogkapital AS
Selskapet er nystiftet høsten 2017 og eies av ALLSKOG, Mjøsen Skog, 
Glommen Skog, Viken Skog og AT Skog med like andeler aksjer. 
Norsk Skogkapital AS er et investeringsselskap, som skal investere i 
norsk trebasert industri. Norsk Skogkapital har en langsiktig horisont 
på investeringene og skal aktivt jobbe industrielt og strategisk 
sammen med de selskapene som det investeres i. Selskapet har ikke 
foretatt noen investeringer i 2017.

Moelven Industrier ASA
Moelvenkonsernet tjente 420 millioner kroner på driften i 2017. Det er 
en forbedring av driftsresultatet på 125 millioner kroner sammenliknet 
med året før. Driftsinntektene økte med 4,5 prosent til 10,7 milliarder 
kroner. Det er kort oppsummert resultatet for fjoråret.

Moelven er en virksomhet, som i mer enn 100 år, har levert samfunns
nyttige produkter og tjenester. Moelven har produksjon på 50 steder, 
der Telemarksbruket er en av disse. Totalt sysselsettes 3400 personer 
i konsernet.

Selskap Eierandel pr 21.12.2017

Moelven Telemarksbruket AS 49 %

Norske Skogkapital AS 20 %

Moelven Industrier ASA 7,29 %
  

MILJØMÅL OG MILJØPOLITIKK

I miljømålene for 2018 skal AT Skog forebygge erosjon og avrenning 
ved skogsdrift ved at entreprenør tar smarte valg av kjørevei, 
barlegger områder med høy risiko og utfører hogst på vinterstid i 
utsatte områder. Vi fokuserer på å levere til nærmeste terminal/
kjøper for å redusere antall kilometer med tømmerbiltransport. AT 
Skog ønsker å øke aktiviteten på foryngelse og ungskogpleie, slik at 
ny skog kan etableres raskt. Vi vil øke antall dekar med BEDRESKOG 
avtaler slik at vi bedre utnytter skogressursen. 

AT Skogs miljøpolicy  
AT Skog skal ikke direkte eller indirekte være involvert i handel med 
ulovlig opphav som: 
•  Ulovlig avvirket tømmer eller andre skogprodukter
•   Tømmer som er avvirket i strid med tradisjonelle og menneskelige 

rettigheter
•  Tømmer som er avvirket i områder med høye miljøverdier
•   Tømmer fra områder som avskoges permanent – uten at det 

foreligger en lovlig godkjennelse
•  Tømmer fra genmodifiserte treslag
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FRIVILLIG VERN

Vern av skog til naturreservat har siden 2002 vært basert på 
frivillighet. AT Skog har i denne sammenheng bistått grunneiere 
som ønsker å tilby skog til vern. Denne bistanden er kostnadsfri for 
grunneier og består av:

•   Informasjon om hvordan en frivillig verneprosess gjennomføres og 
hva vern av skog innebærer 

•  Vurdering og avgrensning av tilbudsområde
•  Gjennomføring av skogtakst og befaringer
•   Gjennomføring av prisforhandling og bistand ved utarbeidelse av 

verneforskrift

I 2017 har det blitt fattet vernevedtak på 25 nye verneområder i AT 
Skogs område. Verneområdene har et totalt areal på cirka 50 000 
dekar og har involvert 54 grunneiere.  

PÅVIRKNING PÅ DET YTRE MILJØET

Skogen er viktig for å nå Norges klimamål. Vi ønsker derfor å 
øke aktiviteten og hogge mer. Et aktivt skogbruk gir bærekraftig 
verdiskapning, som utnytter skogens potensial som fornybar ressurs. 
Samtidig skal det biologiske mangfoldet tas vare på og sikre skog og 
utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv. 

Revisorene var 
fornøyd med 
arbeidet som er 
gjort og synes det 
var veldig positivt 
å møte engasjerte 
ansatte og 
skogeiere.

Christer Aartveit (t.v.) og Olav Inge Nordbø under revisjonen høsten 2017. 13
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Hogstaktiviteter påvirker naturen. AT Skog har derfor et stort fokus 
på forebygging og gjennom god planlegging sikre at vår aktivitet 
tilfredsstiller kravene til et bærekraftig skogbruk. AT Skog har i 2017 
hatt omfattende opplæring i Norsk PEFC Skogstandard for ansatte, 
entreprenører og skogeiere. Alle som jobber i skogen har kunnskap 
om miljøhensyn samtidig som ressursene utnyttes. AT Skog er 
miljøsertifisert etter ISO 14001.

MILJØREVISJONEN 2017

I november 2017 ble vi revidert av Intertek og igjen fikk AT Skog 
strålende resultater. Det ble 3 små avvik mot 5 i fjor. I år var det 
hogster i Drangedal, Bamble, Kragerø, Kviteseid og Vrådal som ble 
kontrollert. 

Revisorene var fornøyd med arbeidet som er gjort og synes det var 
veldig positivt å møte engasjerte ansatte og skogeiere. På samtlige 
feltbefaringer deltok skogeierne. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

AT Skog jobber kontinuerlig med HMS og har i 2017 avholdt to møter 
i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det er ikke registrert ulykker i året som 
har gått.

Alle ansatte får tilbud om helsekontroll hvert tredje år. Ansatte over 
60 år får tilbud hvert år. AT Skog ansatte i region sør har vært til 
kontroll i siste kvartal 2017, mens de resterende får tilbud i starten av 
2018. Tilbudet er frivillig. Sykefraværet var 2,39 % i 2017. Dette er en 
liten økning fra 1,3 % i 2016. Tallet er likevel lavt tatt i betraktning at 
AT Skog har hatt flere langtidssykemeldte i 2017.
 

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Kvinner og menn, uavhengig av etnisitet og livssyn, gis like mulig
heter til å ta del i oppgavene til organisasjonen. Dette ivaretas også 
ved kompetanseutvikling og rekruttering. Det arbeides med å bedre 
kjønnsfordelingen i AT Skogs styrende organ. Antallet kvinner totalt til 
styre, årsmøte og valgkomité, var for siste år 19 prosent. I styret utgjør 
kvinneandelen 57 %. Av årsmøtevalgte styre og varamedlemmer, 
var det 37,5 prosent kvinner. 

14
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NÆRINGSPOLITIKK OG SAMFUNNSKONTAKT

Skogbruket leverer produkter laget av fornybare råstoff. Skogen og 
skogbruket har derfor en sentral rolle i klimasammenheng. Større 
aktivitet i skogene er følgelig et mål. Mer planting, mer ungskogpleie 
og mer hogst vil i de aller fleste tilfeller resultere i bedre klima på 
sikt. Gjennom 2017 har flere understreket skogbrukets posisjon som 
et av de mest effektive tiltak for å få et bedre klima. Skogmeldingen, 
som Stortinget behandlet, er et eksempel på dette.

AT Skog jobber kontinuerlig for å bedre rammevilkårene for et aktivt 
skogbruk. Skogbrukets viktige rolle i klimasammenheng, medfører at 
også andre er opptatt av dette. Det regjeringsutnevnte utvalget for 
Grønn konkurransekraft, er et eksempel. 

God logistikk er avgjørende for skognæringen. Arbeidet for bedre 
veier, som tillater kjøring med 60 tonn totalvekt, er fortsatt et 
prioritert område. Vi har i 2017 intensivert dette arbeidet med fokus 
på kommunale veier. 

Arendalsuka gir oss anledning til å treffe flere sentrale, så vel som 
lokale, politikere og beslutningstakere. Denne arenaen er viktig 
for oss. Vi bruker Arendalsuka aktivt, også som arena for egne 
arrangement, interne møter i egen organisasjon og i samarbeid med 
andre.

 
REGNSKAP OG ØKONOMI

AT Skog hadde i 2017 et årsresultat på 16 millioner kroner, som er en 
økning på 6 millioner kroner fra 2016. De viktigste resultatdriverne er 
solid drift og bedre markeder for våre produkter.
 
2017 ble nok et godt år for AT Skog. Driftsforbedringer og kostnads
reduksjoner over tid, har gitt resultater. De stabile og økende 
resultatene viser at AT Skog er godt posisjonert for videre utvikling
og vekst. For best mulig å utnytte mulighetene, har selskapet i 2017 
hatt et særlig fokus på utvikling av markeder og hensiktsmessige 
forretningsmodeller. Dette skjer også gjennom Viken AT Market, der
vi har effektuert merverdier og synergier. Videre har arbeidet med en 
mest mulig effektiv produksjonsstyring gitt resultater. 

Totalomsetning i 2017 ble 685 mill. kroner. EBITDA ble 14,1 mill. 
kroner og driftsresultatet ble 11,3 mill. kroner, som er en økning på vel 
9 mill. kroner sammenliknet med 2016. 

Driftsresultatet på 11,3 mill. kroner er en økning på vel 9 mill. kroner 
sammenliknet med 2016. 

De viktigste 
resultatdriverne er 
solid drift og bedre 
markeder for våre 
produkter.

15
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Likviditeten har gjennom året vært tilfredsstillende. Dette til tross for 
betydelige svingninger hver måned knyttet til oppgjør for tømmer, 
transport m.m. Produksjonsstyring og lagerdisponering påvirker 
lik viditeten sterkt. Gjennom ulike tiltak de siste årene, har dette 
gitt effekter som har bedret den likviditetsmessige situasjonen for 
selskapet.

Finansielle midler er plassert i henhold til vedtatt investeringsstrategi. 
Gjennom året har flere forvaltere vært i dialog med AT Skog om 
ut førelse av forvaltningen. Prosessen har medført justeringer av 
finans strategien, lavere forvaltningshonorar og færre forvaltere. 
Plasseringene i 2017 har samlet gitt tilfredsstillende avkastning. Våre 
plasseringer i eiendomsfond har ikke gitt tilfredsstillende resultater
og av vikles når det er hensiktsmessig.

I strategiske finansielle plasseringer (langsiktige), har det ikke vært 
vesentlig kjøp eller salg i året. Det er foretatt vurdering av verdiene 
i de underliggende selskapene. Det er ikke funnet grunn til å foreta
justeringer i bokført verdi. Norske Skog gikk konkurs i desember 2017. 
Dette har redusert finansresultatet med nær 5,4 mill. kroner.

Mottatt utbytte fra finansielle investeringer ble i 2017 4,6 mill. kroner.

Egenkapitalandelen i selskapet er solid med 84,5 %. Innbetalt andels
kapital varierer i forhold til inn og utmeldinger av andelseiere. Ved 
årets slutt utgjør andelskapitalen 121 mill. kroner.

Forutsetning for videre drift er til stede og regnskapet er satt opp 
under denne forutsetningen.

Styret foreslår at årets resultat på 16 millioner disponeres med 2,5% 
forrentning på andelskapitalen (3,0 mill), mens det resterende (13,0 
mill) avsettes til etterbetalingsfondet. Konsernets årsresultat er 14,3
millioner mot morselskapets resultat på 16,0 millioner. Dette skyldes 
at det i konsernresultatet er en negativ resultatandel på investering i
tilknyttet selskap.

De stabile og 
økende resultatene 
viser at AT Skog er 
godt posisjonert for 
videre utvikling og 

vekst.

Styreleder Olav A. Veum i AT Skog i samtale med konsernsjef i Norske Skog, Lars Sperre, på 
Arendalsuka.16
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FRAMTIDSUTSIKTENE

Det har gjennom 2017 vært en stigende etterspørsel etter tømmer 
både nasjonalt og internasjonalt. Spesielt har etterspørselen og 
verdien på massevirke vært positiv stigende siste halvdel av 2017.

AT Skog har en god posisjon i den norske og internasjonale skog
næringen og har gjennom 2017 jobbet effektivt og målrettet.  AT Skog 
har gjennom Viken AT Market etablert nye muligheter i bioenergi
markedet, som etterspør store volum av flis. Gjennom det nye 
samarbeidet med HedeDanmark sikrer vi oss tilgang til kompetanse, 
nye markeder og det danske markedet spesielt. 

Arbeidet med å operasjonalisere strategi, stadig bedring av 
produktiviteten og nye forretningsmodeller for økt konkurransekraft 
og lønnsomhet, vil fortsette med full kraft inn i 2018. AT Skog jobber 
hele tiden med å være godt posisjonert for fortsatt å være en fore
trukken samarbeidspartner hos våre kunder. Arbeidet med å være 
en fortrukken samarbeids og alliansepartner skal sikre skogeierne 
i Agder og Telemark gode betingelser i et stadig mer komplekst og 
internasjonalt tømmermarked. 

AT Skog har økt omsetningen av tømmer med 45 000 m³ sammen
lignet med 2016. Gjennom økt digitalisering og teknologiske mulig 
heter, er god styring og kontroll i det daglige arbeidet etablert. 
Gjennom gode prosesser, rutiner og analyseverktøy gir dette ledere 
og ansatte bedre beslutningsunderlag i det daglige arbeidet. 

AT Skog har ytterligere bekreftet sin posisjon i markedet og har 
etablert et godt fundament for fremtiden. Ved utgangen av 2017 
inngikk AT Skog store norske og internasjonale kontrakter, som sikrer 
et høyere aktivitetsnivå i 2018 enn i 2017.  

Skogfagstudentene Katrine Sannes fra Nome, Karl Andreas Johannessen fra Grimstad, Magnus 
Austad fra Siljan og Ola Doksrød Strande fra Skien ser optimistisk på skognæringens framtid. 17
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Bak fra venstre: Åse Vinje, Hilde Haukom, Hølje Kr. Jore og Even Hedland.  
Foran fra venstre: Åse Egeland, Olav A. Veum, Anders R. Øynes og Gunn Brekka.

            
Skien

        31. desember 2017 

13. februar 2018

 Olav A. Veum Åse Egeland Gunn Brekka Hølje Kr. Jore
 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

 Even Hedland Åse Vinje Hilde Haukom Anders R. Øynes
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
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Morselskap Konsern

2017 2016 Note 2017 2016

Driftsinntekter

666 137 625 641 Salgsinntekt 696 817 653 547

18 861 20 235 Annen driftsinntekt 0 0

684 998 645 876 Sum driftsinntekter 696 817 653 547

Driftskostnader

596 534 556 992 Varekostnad 596 894 556 240

-861 12 147 Beholdningsendring -861 12 147

36 848 37 071 Lønnskostnad 2, 3 44 244 42 172

2 713 2 436 Avskrivning 4 2 857 2 562

19 077 17 263 Annen driftskostnad 2 22 435 19 692

17 938 16 569 Tillegg på samhandel 5 17 938 16 569

1 386 1 375 Tilskudd til skogeierlag 1 386  1 375

673 635 643 852 Sum driftskostnader 684 895 650 757

11 363 2 024 Driftsresultat 11 922 2 791

Finansinntekter og finanskostnader

990 561 Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet 

selskap

-1 407 -5 328

4 187 7 908 Øvrige finansposter 8 4 423  7 898

5 177 8 469 Netto finansposter 8 3 017 2 570

16 540 10 493 Ordinært resultat før skattekostnad 14 939 5 360

505 498 Skattekostnad på ordinært resultat 11 607 622

16 035 9 995 Årsresultat 14 331 4 739

Fordeling

Majoritetsinteresser 14 264 4 499

Minoritetsinteresser 88 240

Overføringer og disponeringer

13 008 6 391 Overføringer til etterbetalingsfond

3 027 3 604 Foreslått forrenting på andelskapitalen

16 035 9 995 Sum disponert

Resultatregnskap  (beløp i hele 1000 kr)

19
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Balanse pr. 31.12      Eiendeler (beløp i hele 1000 kr)

Morselskap Konsern

2017 2016 Note 2017 2016

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

10 105 8 087 Forskning og utvikling 10 291 8 489

10 105 8 087 Sum immaterielle eiendeler 10 291 8 489

Varige driftsmidler

36 351 31 296 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 58 345 53 325

1 017 1 067 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 4 1 235 1 177

37 368 32 363 Sum varige driftsmidler 59 580 54 502

Finansielle anleggsmidler

62 528 53 528 Investeringer i datterselskap 6 0 0

13 518 0 Lån til foretak i samme konsern 0  0

20 079 16 889 Investeringer i tilknyttet selskap 7 48 689 34 990

1 966 0 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 1 966 0

122 735 128 128 Investeringer i aksjer og andeler 10 123 350 128 733

7 132 10 356 Andre fordringer 3 7 132 10 366

227 959 208 901 Sum finansielle anleggsmidler 181 137 174 088

275 431 249 351 Sum anleggsmidler 251 008 237 079

Omløpsmidler

1 284 4 328 Varer 15  1 284 4 328

Fordringer

69 960 59 052 Kundefordringer 13 71 347 60 148

30 868 36 398 Andre fordringer 13 24 237 20 420

100 829 95 450 Sum fordringer 95 584 80 568

Investeringer

60 766 57 440 Markedsbaserte aksjer 9 71 768 67 613

60 766 57 440 Sum investeringer 71 768 67 613

11 634 32 582 Bankinnskudd, kontanter og lignende 14 18 363 39 107

174 513 189 801 Sum omløpsmidler 187 000 191 616

449 944 439 152 Sum eiendeler 438 008 428 696
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Balanse pr. 31.12      Egenkapital og gjeld (beløp i hele 1000 kr)

Morselskap Konsern

2017 2016 Note 2017 2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital

121 091 120 176 Andelskapital 12 121 091 120 176

121 091 120 176 Sum innskutt egenkapital 121 091 120 176

Opptjent egenkapital

19 399 6 391 Etterbetalingsfond 6 391 6 391

239 735 239 735 Annen egenkapital 12 238 019 223 775

259 134 246 127 Sum opptjent egenkapital 244 411 230 167

 0 0 Minoritetsinteresser 650 682

380 226 366 302 Sum egenkapital 366 152  351 024

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser

1 077 2 013 Pensjonsforpliktelser 3 1 077 2 013

0 0 Utsatt skatt 11 1 1

1 077 2 013 Sum avsetning for forpliktelser 1 078 2 014

Annen langsiktig gjeld

905 1 867 Øvrig langsiktig gjeld 905 1 867

905 1 867 Sum annen langsiktig gjeld 905 1 867

Kortsiktig gjeld

32 431 31 353 Leverandørgjeld 32 708 31 506

500 520 Betalbar skatt 11 602 642

5 886 4 509 Skyldige offentlige avgifter 14 7 058 5 650

28 919 32 588 Annen kortsiktig gjeld 29 504 35 992

67 737 68 970 Sum kortsiktig gjeld 69 873 73 790

69 719 72 850 Sum gjeld 71 856 77 671

  

449 944 439 152 Sum egenkapital og gjeld 438 008 428 696

 Olav A. Veum Åse Egeland Gunn Brekka Hølje Kr. Jore
 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

 Even Hedland Åse Vinje Hilde Haukom Anders R. Øynes
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

            
Skien

        31. desember 2017 

13. februar 2018
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Kontantstrømoppstilling
Morselskap Konsern

(beløp i hele tusen) (beløp i hele tusen)

2017 2016 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2017 2016

16 540 10 493 Årsresultat før skatt 14 939 5 360

-525 -478 Betalt skatt -647 -478

2 713 2 436 Ordinære avskrivninger 2 857 2 562

-14 0 Gevinst ved salg driftsmidler -663 0

1 062 -2 970 Reliserte gevinster og verdiendringer aksjer 31 -3 270

 -990 -561 Resultatandel investering i datter- og tilknyttet selskap 1 407 5 328

-6 786 -11 223 Endring i lager, kundefordringer og leverandørgjeld -6 952 -11 144

-1 291 12 061 Endring i andre tidsavgrensninger -2 591 11 921

10 708 9 759 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8 379 10 279

Kontantstrøm ved investeringsaktiviteter

-10 428 -5 494 Investert i varige driftsmidler, FOU og goodwill -10 862 -8 101

434 1 624 Mottatte investeringstilskudd 825 3 653

274 0 Salg av varige driftsmidler 963 0

-11 184 -4 Investert i aksjer og andre verdipapirer -15 158 -104

0 12 587 Salg av aksjer 1 250 12 900

-15 485 0 Endring i langsiktige utlån -1 966 0

8 826 -3 034 Endring i kortsiktige utlån 0 0

-27 563 5 679 Netto kontantstrøm ved investeringsaktiviteter -24 949 8 347

Kontantstrøm ved finansieringsaktiviteter

916 -1 652 Inn og utbetalinger andelseiere 916 -1 652

-1 405 547 Endring i innskudd fra medlemmer/skogeierlag -1 405 547

-3 603 0 Utbetalt forrentning på andelskapitalen -3 603 0

0 0 Utbetaling av utbytte til minoritet -81 0

-4 093 -1 105 Netto kontantstrøm ved finansieringsaktiviteter -4 174 -1 105

-20 948 14 333 Netto endring i likvider i perioden -20 743 17 521

32 582 18 249 Beholdning av likvider 01.01. 39 107 21 586

11 634 32 582 Beholdning av likvider 31.12 18 363 39 107
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

Konsernet omfatter morselskapet AT Skog SA og de heleide datter-
selskapene AT Biovarme AS, AT Skog Invest AS og AT Terminal AS. I 
tillegg omfatter konsernet datterselskapet Faun Naturforvaltning AS 
hvor morselskapet har en eierandel på 52 %. Konsernregnskapet viser 
konsernets økonomiske resultat og stilling som en økonomisk enhet. Alle 
vesentlige interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Kostpris 
på aksjer i konsoliderte datterselskaper elimineres mot egenkapitalen på 
etableringstidspunktet.

KLASSIFISERINGSPRINSIPPER

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til 
betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til 
varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og 
antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk samt 
fordringer med forfall senere enn ett år fra utgangen av regnskapsåret. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

VURDERINGSPRINSIPPER

Driftsinntekter
Inntektene er bruttoført og består av brutto tømmerverdi, transport-
tjenester, provisjon og administrasjonsgodtgjørelse. Inntektsføring av salg 
av tømmer skjer ved levering. Salg av tjenester inntektsføres på leverings-
tidspunktet. Skogsdriftsoppdrag, skogplanprosjekter etc. vurderes som 
tjenesteleveranser, og inntektene regnskapsføres i takt med utførelsen av 
tjenesten. 

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjons-
tidspunktet. Kundefordringer omregnes til den avtalte terminkursen. Bank-
innskudd i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte 
balansedagens kurs.

Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en frem-
tidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell 
eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike 
utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk 
levetid.  

Varige driftsmidler
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under drifts-
kostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Driftsmidler der kostpris er 
aktivert i regnskapet avskrives lineært over den økonomiske levetid.

Datterselskap
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene.

Tilknyttede selskaper
Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden 
i konsernregnskapet. Andel av resultat etter skatt resultatføres blant 
finansposter. I selskapsregnskapet benyttes kostmetoden. 

Langsiktig aksjer og verdipapirer
Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir ned-
skrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Tidligere 
nedskrivninger reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivningen ikke 
lenger er tilstede. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres på linjen 
annen finansinntekt.  
 

Beholdning av varer for videresalg
Beholding av varer består av tømmerbeholdning og er vurdert til det laveste 
av anskaffelseskost og virkelig verdi.  

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer anses som en handelsportefølje og vurderes til 
virkelig verdi. Mottatt utbytte, opptjente renter, realiserte gevinster/tap 
og endring i urealisert gevinst/tap resultatføres på linjen Verdiendring 
verdipapirer. 

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for alle sine ansatte 
som er i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Årlig pensjons-
kostnad for innskuddsordningen tilsvarer årets påløpte premie. 

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % (24 
% i fjor) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt underskudd til frem-
føring ved utgangen av regnskapsåret.  

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 
eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.  Netto utsatt 
skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli 
nyttiggjort.  
AT Skog SA ilignes formuesskatt.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultat-
regnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler 
og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i 
henhold til god regnskapsskikk.

Prinsipper for kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Dette 
innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for 
å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, 
investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten. Som likvider i 
kontantstrømoppstilling anses innestående på bank.

Regnskapsprinsipper
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NOTE 1. Inntekter (beløp i hele 1 000 kr)  
Morselskap Konsern

Pr. Virksomhetsområde 2017 2016 2017 2016
Tømmersalg  477 079  433 545  477 079  433 545 

Hogst og drift av tømmer  150 706  153 081  150 706  153 081 

Varer og tjenester skogkultur  18 313  18 498  18 313  18 498 

Skogplaner  9 274  10 502  9 274  10 502 

Andre driftsinntekter  28 042  28 917  41 445  37 922 

Konserninterne inntekter  1 584  1 334  -    -   

Sum driftsinntekter 684 998 645 876 696 817 653 547 

NOTE 2. Lønn, godtgjørelser, honorar (beløp i hele 1 000 kr) 

Morselskap Konsern
2017 2016 2017 2016

 31 707  30 278 Lønninger, honorar  37 932  34 896 

 4 497  4 376 Arbeidsgiveravgift  5 192  4 895 

 2 453  2 590 Pensjonskostnader  2 687  2 741 

 -2 054  -416 Aktiverte lønnsutgifter  -2 349  -711 

 244  243 Andre ytelser  486  352 

36 848 37 071 Sum 43 949 42 172

Gjennomsnittlig antall årsverk i morselskapet utgjør 50,6 i 2017. Antall årsverk for konsernet utgjør 61,6 i 2017.

Morselskap Representantskapet Styret Adm. Direktør*

Lønn, trekkpliktig kjøregodtgjørelse og honorar  193  766  1 411 

Pensjonskostnader  78 

* Administrerende direktør inngår i selskapets generelle pensjonsordning.

Det er ytet lån til ansatte på tilsammen TNOK 1 288 i konsernet, med rentebetingelser fra 1,00 % til 2,5 %. Beregnet rentefordel i 2017 utgjør TNOK 7,5. 
Rentefordelen tilsvarer differansen mellom oppnådd rente og normalsats fastsatt av myndighetene.

Skogsdrifter og tilhørende tjenester til styret og nærstående til disse fra AT Skog SA utgjør TNOK 779 i 2017.
Kjøp av tømmer fra styret og nærstående til disse utgjør TNOK 420 i 2017.

Kostnadsførte honorarer til revisor (beløpene er eksl. mva): Morselskap Konsern
Revisjonsrelaterte tjenester (inkl. utarbeidelse av årsregnskap med noter)  298  367 

Andre attestasjonstjenester  -  12 

Skatterådgivning  26  55 

Annen bistand  49  68 

NOTE 3. Pensjoner (beløp i hele 1 000 kr) 

Beskrivelse av pensjonsordninger
Samtlige ansatte har en innskuddsbasert pensjonsordning i tråd med reglene om obligatorisk tjenestepensjon for ansatte (OTP). AT Skog yter årlig 
innskudd tilsvarende 5 % av den ansattes lønn mellom 0 og 7,1 G og 8% av lønn mellom 7,1 og 12 G i innskuddsordningen som kostnadsføres løpende. 
Innskuddsordningen medfører ingen regnskapsmessig forpliktelse for arbeidsgiver så lenge siste års beregnede innskudd er betalt.

Alle ansatte har også tilbud om 68 % pensjon fra fylte 64 år i kombinasjon med Folketrygd og AFP. 

I tillegg eksisterer tilleggsordninger for tidligere daglige ledere. Disse er regnskapsmessig behandlet som ytelsesbaserte ordninger og opptjente rettigheter 
på balansedato er avsatt  som pensjonsforpliktelser i balansen.  Balanseførte opptjente rettigheter er redusert med innestående midler for de ordningene 
som er finansiert med innbetalinger til livrente. 

Premiefond 
En stor andel av innskuddspremien for 2017 og 2016 er tatt fra fondet. Gjenværende premiefond utgjør pr. 31.12.16 MNOK 4,6 og pr 31.12.17 MNOK 3,0. 
Premiefondet inngår i andre langsiktige fordringer.

Noter
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Morselskapet Konsern
2017 2016 2017 2016

-31 0 Pensjonskostnad ytelsesbaserte ordninger -31 0

1 979 2 034 Kostnad innskuddsordninger 2 213 2 268

505 556 Premier AFP 505 556

2 453 2 590 Samlet pensjonskostnad 2 687 2 824

NOTE 4. Driftsmidler, immaterielle eiendeler og avskrivninger (beløp i hele 1000 kr) 

Morselskap – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Avskrivningsoversikt

Forskning, utvikling og øvrige 

immaterielle eiendeler

Inventar,  

utstyr og biler

Kai, tomter, bygninger 

og annen fast eiendom Sum
Kostpris 01.01  17 931  8 283  49 920  76 133 

Tilgang i året  4 203  603  5 622  10 428 

Avgang i året  -    -260  -    -260 

Mottatt tilskudd  -434  -    -    -434 

Kostpris 31.12 21 700 8 627 55 542 85 868

Akk. ordinære avskrivninger -11 595 -7 609 -19 191 -38 396

Bokført verdi 31.12 10 105 1 017 36 351 47 473

Ordinære avskrivninger 1 751 393 568 2 713

Avskrivningssats 0-20 % 20 - 33 % 0-8%

Forskning og utvikling gjelder Allma prosjektet for skogbruksplanlegging som AT Skog SA har sammen med Allskog SA og  Mjøsen Skog SA.   

Selskapet driver deler av sin virksomhet i leide lokaler, kostnadsført husleie for 2017 utgjør TNOK 894.    

 

Konsern – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Avskrivningsoversikt

Forskning, utvikling og øvrige 

immaterielle eiendeler

Inventar, utstyr og 

biler,anlegg

Kai, tomter, bygninger 

og annen fast eiendom Sum
Kostpris 01.01  18 332  8 461  72 490  99 284 

Tilgang i året  4 203  761  5 898  10 862 

Avgang i året  -    -260  -40  -300 

Mottatt tilskudd  -649  -    -176  -825 

Kostpris 31.12 21 886 8 963 78 172 109 021

Akk. ordinære avskrivninger -11 595 -7 727 -19 827 -39 149

Bokført verdi 31.12 10 291 1 235 58 345 69 872

Ordinære avskrivninger 1 751 443 662 2 857

Avskrivningssats 20 % 20 - 33 % 0-8%

Forskning og utvikling gjelder Allma prosjektet for skogbruksplanlegging som AT Skog SA har sammen med Allskog SA og  Mjøsen Skog SA. I tillegg deltar AT 
Biovarme AS i ulike prosjekter innen bioenergi.

NOTE 5. Spesifikasjon tillegg på samhandel (beløp i hele 1 000 kr)

Morselskap/Konsern

Tillegg på samhandel 2017 2016

Andelseiertillegg  9 234  8 731 

Stordriftstillegg  6 805  6 391 

Andre tillegg  1 900  1 446 

Sum  17 938  16 569 
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NOTE 6. Datterselskaper (beløp i hele 1 000 kr) 
Morselskap

Datterselskaper:
Forretnings-

kontor
Antall
aksjer

Eierandel/
st.andel Kostpris

Bokført
verdi

AT Biovarme AS Skien 6 000 100 %  47 081  42 081 

AT Skog Invest AS Skien 350 100 %  175  175 

AT Terminal AS Skien 688 100 %  19 368  19 368 

Faun Naturforvaltning AS Fyresdal 156 52 %  904  904 

Sum datterselskaper  67 528  62 528 

Selskapets aksjer i AT Biovarme AS er i løpet av 2015 nedskrevet med TNOK 5 000.    

 Morselskap 
Langsiktige fordringer på datterselskaper: 2017 2016 
AT Skog Invest AS  13 518  -   

Sum kortsiktige fordringer på datterselskaper  13 518  -   

 Morselskap 
Kortsiktig fordringer på datterselskaper: 2017 2016 
AT Biovarme AS  3 095  13 373 

AT Terminal AS  2 029  1 391 

AT Skog Invest AS  5 495  4 730 

Faun AS  5  11 

Sum kortsiktige fordringer på datterselskaper  10 625  19 505 

 Morselskap 
Konsernbidrag/utbytte fra datterselskaper: 2017 2016 
AT Terminal AS  860  506 

AT Skog Invest AS  -    55 

Faun Naturforvaltning  130  -   

Sum  990  561 

Kortsiktig gjeld til datterselskaper 2017 2016 
Faun Naturforvaltning AS (leverandørgjeld)  31  31 

Sum kortsiktig gjeld til datterselskaper  31  31 

NOTE 7. Aksjer i tilknyttede selskaper

Morselskap

Tilknyttede  og
felleskontrollerte selskaper:

Forretnings-
kontor

Antall
aksjer

Eierandel/
st.andel Kostpris

Bokført
verdi

Moelven Telemarksbruket AS Bø i Telemark 490 49,00 %  21 280  13 280 

Åmli Veksthus AS Åmli 400 28,60 %  400  400 

Reiersøl Eiendom AS Froland 1 120 33,43 %  2 744  2 744 

Trebruk 014 AS Vestby 50 24,50 %  53  53 

Viken AT Market AS Hønefoss 300 50,00 %  3 352  3 352 

Norsk Skogkapital AS Skien 200 20,00 %  250  250 

Sum tilknyttede og  felleskontrollerte selskaper  28 079  20 079 

Selskapet solgte i 2016 sine aksjer i Telemark Skogplanteskule AS med gevinst i regnskapet på TNOK 389.
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Konsernet har i tillegg tilknyttede selskaper gjennom AT Biovarme AS og AT Skog Invest AS:

Tilknyttede selskaper:
Forretnings-

kontor
Antall
aksjer

Eierandel/
st.andel Kostpris

Bø Fjernvarme AS Bø i Telemark  50 50,0 %  3 874 

Skien Fjernvarme AS Skien  1 360 34,0 %  21 300 

Bio Dalane AS Egersund  1 484 34,0 %  1 484 

Vegårshei Bioenergi AS Vegårshei  72 34,0 %  727 

Moland Biovarme AS Akland  165 37,0 %  1 653 

Myra Biovarme AS Arendal  2 000 34,0 %  1 703 

Kragerø Biovarme AS Kragerø  202 34,9 %  305 

SB Skog AS Elverum  4 250 34,0 %  13 518 

Thermokraft AS* Notodden

Sum tilknyttede selskaper  44 566 

*AT Biovarme AS har i løpet av 2017 solgt sine aksjer i Thermokraft AS med tap på TNOK 239  i konsernregnskapet.

Eierandeler i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

 Konsern 
Beregning av årets resultatandel for de tilknyttede selskapene: 2017 2016 
Andel årets ordinære resultat tilknyttede selskaper  -63  -4 504 

Avskrivning merverdier ved oppkjøp  -1 105  -159 

Tap ved salg av tilknyttet selskap  -239  -665 

Årets resultatandel tilknyttede selskaper  -1 407  -5 328 

 Konsern 
Beregning av balanseført verdi pr 01.01 2017 2016 
Inngående balanse andel i tilknyttede selskap  34 989  43 005 

Tilgang/kapitalforhøyelser i tilknyttede selskap  16 708  4 

Effekt endring i eierandel  -1 250  -2 393 

Årets resultatandel tilknyttede selskap  -1 407  -5 328 

Mottatt utbytte  -353  -299 

Utgående balanse 31.12 48 689 34 989
 

 Konsern 
Lån til tilknyttede selskaper (kortsiktig): 2017 2016 
Lån til Skien Fjernvarme AS  3 060  3 060 

Sum 3 060 3 060

NOTE 8. Spesifikasjon av øvrige finansposter (beløp i hele 1 000 kr)

Morselskap Konsern
Øvrige finansinntekter består av 2017 2016 2017 2016 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  596  320  -    -   

Annen renteinntekt  439  530  475  553 

Verdiendring kortsiktige plassering  4 313  2 121  5 344  2 810 

Gevinst salg av langsiktige finansielle eiendeler  -    559  -    170 

Aksjeutbytte  4 549  4 378  4 549  4 378 

Verdiendring aksjer Norske Skog ASA  -    289  -    289 

Sum øvrige finansinntekter  9 896  8 197  10 367  8 200 

Morselskap Konsern
Øvrige finanskostnader består av 2017 2016 2017 2016 
Annen rentekostnad  334  289  387  303 

Verdiendring aksjer Norske Skog ASA  5 375  -    5 375  -   

Tap ved salg av finansielle eiendeler  -    -    182  -   

Sum øvrige finanskostnader  5 709  289  5 944  303 

Morselskap Konsern
Sum øvrige finansposter består av 2017 2016 2017 2016 
Sum øvrige finansinntekter  9 896  8 197  10 367  8 200 

Sum øvrige finanskostnader  5 709  289  5 944  303 

Sum øvrige finansposter  4 187  7 908  4 423  7 898 

* Nedskrivning av aksjer i datterselskap med TNOK 5 000 gjelder aksjer i AT Biovarme AS. 
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NOTE 9. Kortsiktige aksjer og verdipapirer (beløp i hele 1 000 kr)

Morselskap

Omløpsmidler: Kostpris
Markeds-

verdi
Bokført

verdi Fordeling
Handelsportefølje:
Aksjefond  15 550  19 783  19 783 33%

Eiendomsfond  3 684  726  726 1%

Obligasjonsfond  34 437  37 748  37 748 62%

Pengemarkedsfond  2 332  2 508  2 508 4%

Sum AT Skog SA 56 003 60 766 60 766 100%

Konsern

Omløpsmidler: Kostpris
Markeds-

verdi
Bokført

verdi Fordeling
Handelsportefølje:
Aksjefond  18 589  23 459  23 459 33%

Eiendomsfond  3 684  726  726 1%

Obligasjonsfond  40 940  45 046  45 046 63%

Pengemarkedsfond  2 361  2 537  2 537 4%

Sum konsern 65 574 71 768 71 768 100%

NOTE 10. Langsiktige finansielle aksjer og verdipapirer (beløp i hele 1000 kr)

Morselskap 

Anleggsaksjer:
Antall
aksjer Kostpris

Bokført
verdi

Moelven Industrier ASA 9 442 026 122 063 122 063

Eierandel i øvrige selskaper 1 028 672

Sum 123 091 122 735

Konsern

Anleggsaksjer:
Antall
aksjer Kostpris

Bokført
verdi

Moelven Industrier ASA 9 442 026 122 063 122 063

Eierandel i øvrige selskaper 1 643 1 287

Sum 123 706 123 350

NOTE 11. Skatt og skattekostnad (beløp i hele 1 000 kr)

Morselskap Konsern
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17
Omløpsmidler  -750  -550  -750  -550 

Driftsmidler  -1 915  -2 246  -2 233  -2 523 

Gevinst-/tapskonto  -1  -2  1 192  842 

Pensjonsforpliktelse  -1 077  -2 013  -1 077  -2 013 

Pensjonsfond  3 039  4 592  3 039  4 592 

Regnskapsmessige avsetninger  -905  -1 867  -905  -1 867 

Akkumulert fremførbart underskudd  -126 931  -141 925  -136 152  -150 018 

Sum  -128 540  -144 011  -136 886  -151 536 
Ubenyttet godtgjørelse til fremføring  -    -    -    -   

Sum  -128 540  -144 011  -136 886  -151 536 
Utsatt skattefordel  -29 564  -34 563  -31 484  -36 369 
Begrensning utsatt skattefordel  29 564  34 563  31 485  36 369 

Utsatt skatt  -    -    1  -   

Utsatt skattefordel er ikke balanseført da fremtidig skattemessig overskudd ikke er sannsynliggjort i tilstrekkelig grad.
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Morselskap
Resultatført skattekostnad Grunnlag Skattekostnad  Betalbar skatt
Ordinært resultat før skatt  16 540  3 970 

Permanente forskjeller  -4 115  -988 

Endring i midlertidige forskjeller som påvirker alminnelig inntekt  -476  -114 

Alminnelig inntekt  11 949  2 868 

Formuesskatt  500  500 

Betalbar skatt  500  500 
For lite/mye avsatt skatt tidligere år  5 

Resultatført skattekostnad  505 

      

Konsern
Skattekostnad i konsernet: 2017
Beregnet formuesskatt AT Skog SA  500 

For lite/mye avsatt skatt tidligere år  5 

Betalbar skatt i datterselskaper  102 

Resultatført skattekostnad  607 

NOTE 12. Egenkapital (beløp i hele 1 000 kr)

                      Morselskapet

Obligatorisk innbetalt

andelskapital

Annen opptjent

egenkapital

Etterbetalings-

fond Sum

Egenkapital 31.12.16  120 176  239 735  6 391  366 302 

Inn- og utmeldinger i 2017  -1 115  -1 115 

Inn- og utbetalinger i 2017  2 031  2 031 

Årets resultat  3 027  13 008  16 035 

Avsatt forrentning  -3 027  -3 027 

Egenkapital 31.12.17  121 091  239 735  19 399  380 226 

    
I tillegg utgjør ikke innbetalt andelskapital TNOK 23 535 pr 31.12.2017.

               Konsernet
Obligatorisk innbetalt

andelskapital
Annen opptjent

egenkapital
Etterbetalings-

fond
Minoritets-
interesser Sum

Egenkapital 31.12.16  120 176  223 775  6 391  682  351 025 

Inn- og utmeldinger i 2017  -1 115  -1 115 

Inn- og utbetalinger i 2017  2 031  2 031 

Årets resultat  1 236  13 008  88  14 331 

Utbytte til minoritet  -120  -120 

Avsatt forrentning  -3 027  -3 027 

Andre endringer  - 

Egenkapital 31.12.17  121 091  221 984  19 399  650  363 125 

NOTE 13. Kortsiktige fordringer (beløp i hele 1 000 kr)

Andre kortsiktige fordringer
Morselskap/Konsern

Fordring på kjøpere og skogeier består av: 2017 2016
Til gode hos kjøpere  60 570  54 258 

Til gode hos skogeiere  9 391  4 794 

Sum  69 960  59 052 
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Morselskap Konsern
Andre kortsiktige fordringer består av: 2017 2016 2017 2016
Opptjent ikke fakturert på prosjekter*  3 639  -  3 639  - 

Diverse kundefordringer  16 163  16 340  16 509  16 309 

Til gode mva  -  -  22  106 

Øvrige periodiseringer  64  552  1 006  945 

Konsernfordringer  11 002  19 505  -  - 

Fordring tilknyttet selskap  -  -  3 060  3 060 

Sum andre kortsiktige fordringer  30 868  36 398  24 237  20 420 

Morselskap/Konsern
*Prosjekter 2017 2016
Inntektsført  igangværende prosjekter  52 528  65 044 

Kostnader knyttet til opptjent inntekt  -52 013  -62 141 

Netto resultatført på igangværende prosjekter  515  2 903 

Opptjent ikke fakturerte inntekter  3 639  - 

 

NOTE 14. Bankinnskudd (beløp i hele 1 000 kr) 
    

Morselskap Konsern

Bankinnskudd består av: 2017 2016 2017 2016

Bundne skattetrekksmidler  1 570  1 427  1 884  1 679 

Øvrige bankinnskudd  10 064  31 155  16 480  37 428 

Sum bankinnskudd  11 634  32 582  18 363  39 107 

NOTE 15. Varelager (beløp i hele 1 000 kr)

Morselskap/Konsern

Varelager 2017 2016

Brutto varelager pr 01.01.  4 328  10 769 

Beholdningsendring  -3 044  -6 441 

Brutto varelager 31.12.  1 284  4 328 

Nedskrivning  -    -   

Netto varelager 31.12.  1 284  4 328 

     

 
Morselskap/Konsern

Beholdningsendringer 2017 2016

Beholdningsendring varelager  -3 044  -6 441 

Andre beholdningsendringer  3 904  -5 706 

Sum beholdningsendringer  861  -12 147 
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Revisors rapport
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Revisors rapport forts.
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Kjetil Susrud og Ingebjørg Marie Landsverk, Notodden Magne (til v) og Halvor Midtbø, Sauherad              Øystein Grønnerød, Skien

       Bjørn Meen (t.v) og Terje Espeland, Arendal              Skogeiernes tillitsvalgte på høstmøte i Kragerø                        Ole Kristian Buene, Lillesand

                                Bjørg Taraldlien Hopland, Fyresdal                                               Olav Eikeland, Vennesla      

       Inger Bente Menstad, Kragerø           Nicolai Kleiven, Bamble (til h) med skogbruksplanlegger Stein Magne Bårnes          Trygve Usterud, Froland

Skogprat med andelseiere i 2017
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Skogbesøk hos våre entreprenører i 2017

     Skogsmaskinfører Alexander Kalseth           Skogsmaskinfører Svein Røinås                          Skogkulturarbeider Juraj Danisek

                Skogsentreprenør Olav Straand                        Tømmerbilsjåfør Tom Jensen

 Skogsentreprenør Jon Rui           Skogsentreprenør Knut Dag Nordskog         Tømmerbilsjåfør Ingar Tjønnås (til v) i samtale 
med Arne Sørdalen hos Vafos Pulp

       Skogkulturarbeider Igor Pleško          Margit Johansen i Nissedal med skogsentreprenør Tollef Grønvold          Skogsmaskinfører Morten Gravjord 
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Skogeierlagsstatistikk 2017
ANTALL

M3 pr. 
levr.

MASSEVIRKE, M3 SAGTØMMER, M3 SPESIAL-
TØMMER

Furu

TOTALT
SKOGEIER LAG

Medl. Levr. Gran Furu Lauv Gran Furu Lauv M3 Kr.

Notodden  268  85  789  9 100  7 704  2 252  21 881  24 543  -    1 570  67 051  22 874 775 

Froland  200  73  900  7 524  8 108  5 586  19 198  24 631  58  582  65 687  22 307 633 

Drangedal  253  87  635  7 782  7 721  2 948  13 636  22 515  46  592  55 239  18 415 389 

Åmli  142  45  1 002  3 010  7 342  1 481  6 496  25 798  -    961  45 087  16 112 792 

Hægeland  91  46  858  7 958  3 194  444  17 609  9 856  -    393  39 455  13 965 073 

Bø  161  60  605  4 575  3 913  2 458  10 236  14 866  -    257  36 305  11 649 472 

Audnedal  151  61  594  5 297  2 861  1 083  18 161  8 490  -    335  36 226  13 529 573 

Nissedal  139  38  918  3 857  5 791  1 308  6 129  16 359  -    1 438  34 881  12 008 228 

Kviteseid  235  66  522  8 298  3 187  1 335  12 619  8 553  -    444  34 434  11 163 914 

Vegårshei  142  60  555  4 494  3 752  2 559  9 839  12 100  24  504  33 271  11 209 678 

Saude og Nes  198  63  525  5 222  2 943  3 063  12 827  8 802  -    206  33 062  10 296 184 

Gjerpen & Solum  253  69  434  5 480  1 034  3 944  15 044  4 416  -    17  29 934  10 227 140 

Birkenes  169  57  455  5 492  1 875  1 810  13 007  3 646  -    91  25 921  8 875 624 

Vinje  174  36  701  8 884  1 126  206  13 247  1 765  -    25  25 253  8 231 807 

Lindesnes  202  61  397  4 865  794  968  16 237  1 345  -    -    24 209  8 628 839 

Tokke  231  50  474  9 082  666  67  12 397  1 411  -    94  23 717  7 637 433 

Nome  195  56  404  3 343  2 762  1 411  5 586  9 263  -    276  22 641  7 409 524 

Fyresdal  158  41  533  4 274  2 773  389  6 353  7 643  -    440  21 872  7 123 953 

Hægebostad  83  31  679  3 224  722  596  14 496  2 002  -    -    21 040  7 940 627 

Kvinesdal  108  38  512  3 548  1 585  788  9 636  3 767  -    148  19 472  6 739 210 

Seljord  175  36  537  5 697  1 322  103  9 478  2 742  -    4  19 345  6 255 314 

Hjartdal  206  37  494  3 656  1 483  467  9 892  2 552  -    239  18 289  6 160 047 

Marnardal  251  61  289  3 365  622  374  11 450  1 714  -    95  17 620  6 463 252 

Holum  125  39  452  2 800  901  814  10 310  2 667  -    127  17 618  6 416 879 

Farsund  62  30  567  3 295  455  452  12 331  415  47  4  16 998  5 601 726 

Lyngdal  102  30  506  2 723  673  426  9 889  1 403  4  51  15 170  5 620 271 

Grimstad  149  37  396  2 144  1 632  2 344  6 371  2 103  70  1  14 664  4 424 933 

Holt og Dypvåg  135  35  414  2 036  768  1 872  6 763  2 980  65  9  14 493  5 027 822 

Gjerstad  126  44  327  1 509  1 646  1 513  4 549  5 048  -    118  14 383  4 772 253 

Herefoss og Veg  135  44  325  1 970  1 838  754  4 282  5 340  -    113  14 296  4 838 635 

Evje/Hornnes  146  38  374  789  2 037  555  2 499  7 700  -    647  14 226  4 894 089 

Tinn  178  22  644  4 562  270  -    8 115  1 184  -    43  14 174  4 734 847 

Songdalen  142  37  373  2 363  874  359  8 104  2 094  -    -    13 795  4 920 994 

Sannidal  89  30  449  2 131  1 855  1 318  4 577  3 575  -    29  13 484  4 282 862 

Bamble  174  38  329  2 496  667  1 556  5 305  2 377  -    87  12 488  4 192 855 

Eidanger  94  34  361  3 318  77  1 332  7 456  95  -    -    12 277  4 066 333 

Vennesla og Øvrebø  115  38  293  1 756  1 174  182  5 050  2 939  -    20  11 122  3 821 144 

Arendal  201  42  242  1 625  1 062  1 426  3 451  2 584  -    21  10 169  3 231 457 

Høvåg/VMoland  96  18  477  1 015  1 341  1 027  3 114  2 093  -    1  8 591  2 717 052 

Årdal  32  7  1 187  637  726  264  2 904  3 761  -    14  8 306  3 001 744 

Iveland  99  22  377  685  1 233  251  1 588  4 513  -    31  8 302  2 885 777 

Herrevassdraget  64  19  426  1 159  549  563  2 730  3 039  -    57  8 096  2 894 835 

Flekkefj/Sirdal  120  29  224  878  681  354  2 630  1 890  -    70  6 503  2 222 255 

Hovin  70  14  464  1 593  299  -    2 985  1 530  -    94  6 501  2 151 141 

Dir. leverandører  17  382  1 032  260  969  3 499  724  -    5  6 489  2 243 372 

Søndeled  124  36  168  1 000  441  618  2 425  1 500  54  14  6 050  2 005 240 

Bygland  113  16  351  877  467  119  3 226  884  -    44  5 617  1 959 272 

Mandal  85  26  211  1 116  346  322  3 223  465  -    16  5 487  1 870 164 

Valle og Bykle  100  4  404  463  242  47  578  286  -    -    1 616  463 951 

Åseral  58  8  196  71  249  255  208  788  -    -    1 571  496 501 

Søgne  79  12  106  164  106  132  453  384  -    34  1 274  420 341 

Skåtøy  38  6  119  90  93  122  243  167  -    -    715  212 043 

Kristiansand  104  5  53  18  27  104  45  73  -    -    267  66 125 

SUM  7 340  2 034  509  174 340  96 264  55 686  414 355  283 381  368  10 361  1 034 755  351 682 394 
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VÅR FORTELLING

AT Skog er en organisasjon som eies av nesten alle familieskogsbruk i Agder 
og Telemark. Skogeierne fant for mer enn 100 år siden ut at de ble sterkere 
ved å stå sammen. Ved å tilby tømmeret sitt fra hver enkelt eiendom samlet, 
kunne skogeierne oppnå langt bedre vilkår.

AT Skog har et ekte engasjement for skogen, regionen og menneskene vi 
møter. Det ligger i navnet. Vi er til for skogeier – det skal vi fortsatt være!

Ansatte har et stort engasjement for AT Skog og viser dette gjennom 
trivsel og vennskap i det daglige arbeidet.

Vi befester vår posisjon som en del av lokalsamfunnene og tar selvstendige 
beslutninger. Vi bidrar gjennom vår virksomhet til verdiskaping og vekst. 
AT Skog er skapt av lokalsamfunnene og verdiene som skapes forblir 
lokale. Slik kan kommende generasjoner høste av godene som skogen 
gir.

Vi kan derfor si; AT Skog – stolt fortid, stor fremtid!

VÅR VERDIPOSISJON

I AT Skog ligger det en dyp forpliktelse til å være skogeiers førstevalg. 
Det er et løfte og skal vises gjennom våre handlinger. AT Skog tar 
del i hele verdikjeden, fra frø til industri. Dette engasjementet viser 
vi gjennom vår lokale delaktighet, innovasjon, utvikling og våre 
tradisjoner i et langsiktig perspektiv gjennom en miljøvennlig og 
bærekraftig skognæring.

Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien     
Mail atpost@atskog.no 
Servicekontor 35 58 82 00

Følg oss på Facebook: 
AT Skog SA

atskog.no
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15.1 Avtale om overføring av justeringsplikt/-rett

JUSTERINGSPLIKT/-RETT MELLOM AT SKOG SA  OG VESTSKOG SA

Navn: AT Skog SA Org.nr.:  989 086 642
Adresse: Ole Cudriosgate 25, 3715 Skien  
og
Navn: Vestskog SA Org.nr.: 989 140 159
Adresse:	Kokstadflaten	36,	5257	Kokstad	 	

1. BAKGRUNN
I samsvar med fusjonsplanen av 26. februar 2019, er det med dette avtalt overføring av justeringsplikt/-rett for kapitalvarer knyttet til 
inventar som skal overføres fra Vestskog SA (”Overdrager”) og overtas av AT Skog SA (”Mottaker”).

Formålet med avtalen er å overføre justeringsplikt/-rett per fusjonens ikrafttredelse etter merverdiavgiftslovens/-forskriftens regler 
om overføring av justeringsplikt/-rett.  

2. OVERFØRING AV JUSTERINGSPLIKT/-RETT
Overdrager skal utarbeide en skriftlig og undertegnet justeringoppstilling som inneholder de opplysninger som kreves etter 
merverdiavgiftslovens/-forskriftens regler om overføring av justeringsplikt/-rett. 

3. PARTENES ANSVAR OG RISIKO
Overdrager innestår for at justeringsoppstillingen er materielt og formelt korrekt og at merverdiavgiftslovens/-forskriftens 
dokumentasjonskrav for overføring av justeringsplikt/-rett er oppfylt. Dersom beløp oppgitt i justeringsoppstillingen endres etter 
at denne avtalen er inngått, plikter Overdrager å rette dette overfor Mottaker, dersom opplysningene kan påvirke Mottakers 
justeringsplikt/-rett. 

Avtalen skal oppbevares av begge parter i 10 år etter siste år i justeringsperioden, eller så lenge dette er påkrevet etter 
bokføringslovgivningen. Regnskapsbilagene som danner grunnlaget for denne avtalen skal oppbevares i 10 år etter siste år i 
justeringsperioden, eller så lenge dette er påkrevet etter bokføringslovgivningen. Da Overdrager innfusjoneres i Mottaker med 
påfølgende oppløsning av Overdrager, påhviler de forpliktelser pålagt Overdrager etter avtalen også Mottaker som det fortsettende 
selskapet i fusjonen. 

4. PARTENES UNDERSKRIFTER
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.

 
  
    
Navn: Olav Veum Navn: Halvor Langeseth Brosvik
Tittel: Styrets leder i AT Skog SA Tittel: Styrets leder i Vestskog SA
Dato: 26. februar 2019 Dato: 26. februar 2019

    
Navn: Anders Roger Øynes Navn: Kjetil Andre Rødland
Tittel: Adm. Dir. i AT Skog SA Tittel: Adm. Dir. i Vestskog SA
Dato: 26. februar 2019 Dato: 26. februar 2019

15.1. Avtale om justeringsrett/plikt
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16. Rapport om fusjon i henhold til samvirkelovens § 107 

16.1. Rapport om fusjon AT Skog

 Mellom
AT Skog SA, Ole Cudriosgate 25, 3700 Skien (org.nr: 989 086 642)

og
Vestskog	SA,	Kokstadflaten	36,	5257	Kokstad	(org.	nr.	989	140	159)

Dokumentet er utforma i samsvar med  §107 i samvirkelova:
Når fusjonsplanen er ferdig, skal styret i kvart foretak utarbeide ein skriftleg rapport om fusjonen og kva den vil ha å seie for foretaket. 
Rapporten skal gjere greie for grunngivinga for framlegget om fusjon, dei hovudsynspunkta som ligg til grunn for fastsetjinga av vederlaget, og 
kva fusjonen vil få å seie for dei tilsette i foretaket.

Styrene i AT Skog SA (overtakende selskap) og Vestskog SA (overdragende selskap) har i styremøte 12. februar 2019, godkjent og 
underskrevet fusjonsplan mellom AT Skog SA og Vestskog SA.

Regnskapsmessig gjennomføring vil være når/fra fusjonen er registrert i Foretaksregisteret. Planen er 30.juni 2019. Gjennomføring 
av fusjon gjøres når konkurransetilsynet har behandlet saken.

Styret anbefaler at årsmøtet i AT Skog vedtar fusjonsplanen som er lagt til grunn i sitt møte 30. april 2019.

Bakgrunnen for fusjonen
Store endringer i rammevilkår, har ført til store endringer i bransjen. Fra etterkrigstiden og til slutten av 1990-tallet, var bransjen 
preget av stabilitet og forutsigbarhet i markedet. Siden 2000-tallet og frem til i dag, har konkurransen om tømmeret vært økende 
og i samme periode har risikoen økt med industrielle endringer og internasjonalisering av tømmermarkedet. Den største risikoen 
framover er utviklingen av tømmerprisene og de industrielle rammevilkårene hos nasjonal industri. 

Nye aktører kommer inn i markedet og fører til behov for nye måter å samhandle på gjennom strukturelle endringer, samtidig som 
skogeiere søker mer ut i markedet og er mer individualisert. Dette er en naturlig utvikling, men vil stille andre krav til AT Skog SA som 
aktør. Det er en stadig økende favorisering av kortreist tømmer og sterk konkurranse om tømmer og de beste tømmerdriftene. Dette 
gir	prisdifferensiering	på	tømmer	og	entreprenørtjenester.	

Skognæringen står overfor store muligheter i forbindelse med overgangen til fornybarsamfunnet og den viktige bidragsyteren 
skogen	er	i	klimasammenheng.	Det	er	også	utfordringer,	både	som	følge	av	finansiell	uro,	høyt	norsk	kostnadsnivå	og	endrede	
forbruksmønstre. Både muligheten og utfordringene stiller krav til tilpasninger og dermed er det fortsatte et omstillings behov i 
skognæring.

Ved	å	slå	oss	sammen	kan	vi	organisere	vår	virksomhet	mer	effektivt.	Dette	vil	gi	våre	skogeiere	økt	nytteverdi,	bedre	
rammebetingelser og forutsigbarhet. Vi vil få økt organisasjonens tyngde, synlighet og legitimitet. Vi vil få økt bredde, men samtidig 
tyngde nok til å spisse og spesialisere framtidig satsing. Vi vil ta ned risiko. Våre ansatte får større utviklingsmuligheter og styrker 
selskapets desentraliserte organisasjon. Kompetansen våre ansatte innehar, skal øke verdiene for våre medlemmer.
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Virkninger for AT Skog SA
Regnskapsmessig gjennomføring vil være når/fra fusjonen er registrert i Foretaksregisteret. Planen er 30. juni 2019.

Gevinst Effekt (NOK) Kommentar

Lisenser Lisenskostnader Vestskog:  Kan anslå i overkant av NOK 1,25 mill. i rene
1. CRM NOK 300 000  CRM datakostnader som vil falle bort ved en fusjon
2. Allma NOK 700 000 Allma
3. Skogdata Felles: NOK 250 000
Personal Reduksjon i fellesfunksjoner Overføre ressurser tilsvarende VSK sin
 NOK 2-3 mill. adm. til verdiskapende aktiviteter
Marked Vanskelig å anslå eksakt, men 
 at volum vil ha en effekt. 
 Anslag er NOK 1,5 mill. 
Varige kostnadsbesparelse i sum NOK 4-5 mill. pr år 
 

Styre og ledelse
Styret i det fusjonerte selskapet skal bestå av 7 medlemmer valgt av årsmøte og 3 medlemmer valgt av de ansatte. I forslag til 
vedtekter for det fusjonerte selskapet er bestemmelsen om styret:

§ 13 Styret
Styret består av 10 medlemmer, hvorav 7 velges av årsmøtet og 3 av de ansatte.
Styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Minst 3 av styrets medlemmer, valgt av årsmøte, er på valg hvert 
år.
Det velges tre varamedlemmer i nummerorden for styremedlemmene. Varamedlemmene velges for to år.
Valg	og	stemmegivning	kan	foregå	skriftlig	dersom	et	flertall	i	årsmøte	krever	dette.	

I forbindelse med ordinære årsmøter våren 2019 vil det blir gjennomført ordinære valg på styremedlemmer i AT Skog SA og 
Vestskog SA. Styrene i de respektive selskapene fungerer hver for seg og som uavhengige selskaper frem til endelig godkjenning fra 
konkurransetilsynet foreligger (jf. Tidsplan fusjon og gjennomføring). Når en eventuell gjennomføring kan foretas vil styrene i AT 
Skog SA og Vestskog SA bestå som et samlet kollegium fram til ordinært valg av styremedlemmer våren 2020 (jf. Vedtektenes § 13).

Valgkomitéen i AT Skog SA og Vestskog SA fremlegger et fellesforslag til nytt styre, valgkomite og øvrige valg våren 2020 (jf. 
Vedtektenes § 13 og 14).

Det fusjonerte AT Skog skal ledes av nåværende adm. dir. i AT Skog. Utgangspunktet for øvrig ledelse er dagens organisering av AT 
Skog.	Det	vil	være	behov	for	noen	tilpasninger,	men	prinsippet	om	en	effektiv	organisering	ligger	fast.		
 
Hva fusjonen vil ha å si for ansatte i AT Skog SA

• Lokalisering som i dag med hovedkontor i Skien og desentraliserte fellesfunksjoner og distriktskontorer over hele området. 
• Alle ansatte blir videreført som ansatte i det nye selskapet (i prinsippet ingen endring). 
• AT Skog sin organisasjonsstruktur er utgangspunktet for det nye selskapet. 
• Staben utvides med 1 rådgiver innen næringspolitikk med fokus på skogbruket på Vestlandet. 
• Administrerende direktør i AT Skog blir administrerende direktør i det fusjonerte selskapet. 
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Alle ansatte vil i medhold av arbeidsmiljøloven beholde sine rettigheter og plikter i nåværende ansettelsesforhold.
Fusjonen	innebærer	flere	desentraliserte	funksjoner	og	det	er	ikke	lagt	opp	til	omfattende	endringer	som	vil	medføre	større	
endringer eller omdisponeringer av arbeidsstyrken.

Skien, 26. februar 2019

Styret i AT Skog SA

Olav A. Veum                            Åse Egeland              Gunn Brekka 

Hølje Kr. Jore    Even Hedland                        Hilde Haukom                   

Trond Saga 

Anders R Øynes
Adm. dir.

16.1. Rapport om fusjon AT Skog
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16. Rapport om fusjon i henhold til samvirkelovens § 107 

16.2. Rapport om fusjon Vestskog

Mellom
AT Skog SA, Ole Cudriosgate 25, 3700 Skien (org.nr: 989 086 642)

og
Vestskog	SA,	Kokstadflaten	36,	5257	Kokstad	(org.	nr.	989	140	159)

Dokumentet er utforma i samsvar med  §107 i samvirkelova:
Når fusjonsplanen er ferdig, skal styret i kvart foretak utarbeide ein skriftleg rapport om fusjonen og kva den vil ha å seie for foretaket. 
Rapporten skal gjere greie for grunngivinga for framlegget om fusjon, dei hovudsynspunkta som ligg til grunn for fastsetjinga av vederlaget, og 
kva fusjonen vil få å seie for dei tilsette i foretaket.

Styra i AT Skog SA (overtakande selskap) og Vestskog SA (overdragande selskap) har i styremøte 12. februar 2019 godkjent og 
underskrive fusjonsplan mellom AT Skog SA og Vestskog SA.

Rekneskapsmessig gjennomføring vil vera når/frå fusjonen er registrert i Føretaksregisteret. Planen er 30. juni 2019. 
Gjennomføringa av fusjonen vert gjort etter at konkurransetilsynet har handsama saka ferdig.

Styret tilrår at årsmøtet i Vestskog SA vedtek fusjonsplanen som er lagt til grunn i årsmøtet 29. april 2019.

Bakgrunnen for fusjonen
Store endringar i rammevilkår har ført til store endringar i bransjen. Frå etterkrigstida og til slutten av 1990-tallet var bransjen 
prega av stabilitet og forutsigbarheit i marknaden. Dei siste 20 åra har konkurransen om tømmeret vore aukande og risikoen med 
tømmeromsetjing har auka med industrielle endringar og internasjonalisering av tømmermarknaden. Den største risikoen framover 
er utviklinga av tømmerprisane og dei industrielle rammevilkåra hos nasjonal skogbasert industri. 

Nye aktørar kjem inn i marknaden og det fører til trong for nye måtar å samhandla på gjennom strukturelle endringar. Samstundes 
er skogeigarane meir individualisert enn tidlegare og søkjer meir ut i marknaden når dei skal gjennomføra hogst eller andre tiltak 
i skogen sin. Dette er ei naturleg utvikling som er ein del av samfunnsutviklinga og som stiller andre krav til Vestskog SA som aktør 
enn tidlegare. Det er til dømes ei stadig aukande favorisering av kortreist tømmer og sterk konkurranse om tømmer og dei beste 
tømmerdriftene.	Dette	gjev	prisdifferensiering	på	tømmer	og	entreprenørtenester.	

Skognæringa står ovanfor store moglegheiter i samband med overgangen til «fornybarsamfunnet» og den viktige bidragsytaren 
skogen	utgjer	i	klimasamanheng.	Det	er	også	utfordringar,	både	som	følgje	av	finansiell	uro,	høgt	norsk	kostnadsnivå	og	endra	
forbruksmønster. Både moglegheitene og utfordringane stiller krav til tilpassingar og det er difor framleis ein omstillingstrong i 
skognæringa.

Ved	å	slå	oss	saman	kan	me	organisera	drifta	vår	meir	effektivt.	Dette	vil	gje	våre	medlemar	og	leverandørar	auka	nytteverdi,	
betre rammevilkår og forutsigbarheit. Me vil få auka organisasjonen si tyngde, synlegheit og legitimitet. Me vil få auka breidde, 
men samstundes nok tyngde til å spissa og spesialisera framtidig satsing. Risikoen med å driva i tømmermarknaden vil bli mindre 
som del av ei større eining. Våre tilsette får større utviklingsmoglegheiter og me vil styrka selskapet sin allereie desentraliserte 
organisasjon. Kompetansen våre tilsette har skal auka verdiane for våre medlemer.
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Verknader for Vestskog SA
Regnskapsmessig gjennomføring vil være når/fra fusjonen er registrert i Foretaksregisteret. Planen er 30. juni 2019.

Fusjonen vert gjennomført ved at samtlege forpliktingar, rettar og eigedelar i Vestskog SA vert  overført til AT Skog SA.

Gevinst Effekt (NOK) Kommentar

Lisenser Lisenskostnader Vestskog:  Kan anslå i overkant av NOK 1,25 mill. i rene
1. CRM NOK 300 000  CRM datakostnader som vil falla bort ved en fusjon
2. Allma  NOK 700 000 Allma
3. Skogdata Felles: NOK 250 000
Personal Reduksjon i fellesfunksjonar Overføra ressursar tilsvarande 
 NOK 2-3 mill. VSK sin admistrasjon til verdiskapande aktivitetar
Marked Vanskelag å anslå eksakt, men 
 auka volum vil ha ein positiv 
 marknadsmessig effekt. Anslag 
 er NOK 1,5 mill. 
Varige gevinstar i sum NOK 4-5 mill. pr år 
 

Styre og leiing
Styret i det fusjonerte selskapet skal bestå av 7 medlemmer valt av årsmøtet og 3 medlemmer valt av det tilsette. I forslag til 
vedtekter for det fusjonerte selskapet er føresegna om styret følgjande:

§ 13 Styret
Styret består av 10 medlemmer, hvorav 7 velges av årsmøtet og 3 av de ansatte.
Styrets leder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Minst 3 av styrets medlemmer, valgt av årsmøte, er på val hvert år. 
Det velges tre varamedlemmer i nummerorden for styremedlemmene. Varamedlemmene velges for to år.
Val og stemmegivning kan foregå skriftlig dersom et flertall i årsmøte krever dette.  

I samband med ordinære årsmøter våren 2019 vert det gjennomført ordinære val på styremedlemmer i AT Skog SA og Vestskog 
SA. Styra i dei respektive selskapa fungerer kvar for seg og som uavhengige verksemder fram til endeleg godkjenning frå 
konkurransetilsynet ligg føre (jf. Tidsplan fusjon og gjennomføring). Når ei eventuell gjennomføring kan gjennomførast vil styra i AT 
Skog SA og Vestskog SA utgjera eit samla kollegium fram til ordinært val av styremedlemer våren 2020 (jf. Vedtektene sin § 13).
Valkomitéen i AT Skog SA og Vestskog SA legg fram eit fellesforslag til nytt styre, valnemnd og øvrige val våren 2020 (jf. Vedtektene 
sine §§ 13 og 14).

Det fusjonerte AT Skog skal leiast av noverande administrerande direktør i AT Skog. AT Skog sin organisasjonsstruktur er 
utgangspunktet	for	det	nye	selskapet.	Det	vil	vera	trong	for	tilpassingar,	men	prinsippet	om	ei	effektiv	organisering	ligg	fast.		

 
Kva fusjonen vil ha å seia for tilsette i Vestskog SA
Fusjonsplanen med vedlegg, herunder rapport om fusjon, vil bli gjort kjent for dei tilsette. Dei tilsette sine tillitsvalde er informert 
om fusjonen, og gitt anledning til å drøfta og uttala seg om samanslåinga. Dei tilsette er også informert i allmøte.

• Lokalisering som i dag med hovudkontor i Skien og desentraliserte fellesfunksjonar og distriktskontor over heile området. 
• Alle tilsette vert vidareført som tilsette i det nye selskapet (i prinsippet inga endring). 
• AT Skog sin organisasjonsstruktur er utgangspunktet for det nye selskapet. 
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• Staben vert utvida med 1 rådgjevar innan næringspolitikk med fokus på skogbruket på Vestlandet. 
• Administrerande direktør i AT Skog vert administrerande direktør i det fusjonerte selskapet. 

Alle tilsette vil i samsvar med arbeidsmiljølova beholda sine rettar og plikter i noverande tilsetjingsforhold.
Fusjonen	medfører	fleire	desentraliserte	funksjoner	og	det	er	ikkje	lagt	opp	til	omfattande	endringar	som	vil	medføra	større	
endringar eller omdisponeringar av arbeidsstyrken.

Bergen, 26. februar 2019

Styret i Vestskog SA

Halvor Langeseth Brosvik 
(Styreleder)

Birgit Eiken

Kjetil Andre Rødland
Daglig Leder

Tårn Sigve Schmidt

Torgrim Østgård 
(ansatt representant)

Bengt Drageset

Jakob Hammer (fast 
møtende varamedlem)
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17.2. Fråsegn frå dei tilsette i Vestskog SA – fusjonsplan mellom 
Vestskog og AT Skog

Etter første informasjonsmøtet på personalsamlinga til Vestskog 28.-29. januar er den generelle innstillinga til dei ansatte i Vestskog 
positiv mtp fusjonsplanen slik vi kjenner den så langt. Vi trur ein fusjon gjer selskapet endå meir robust og betre rusta mot framtida. 

I forhold til hovudpunkta til fusjonsplanen slik det kjem fram av pressemelding 9.  januar 2019 så ser det 
meste greitt ut, men vi har følgande kommentarar:

At overtakande selskap vert AT Skog verkar naturleg og ingen problem med dette for Vestskog sine tilsette. At lokaliseringa skal vere 
med utgangspunkt som dagens er viktig. Mange har etablert seg nettopp i forhold til dagens desentraliserte struktur. At det ikkje blir 
omrokkeringar av vesentleg karakter på dette er viktig for dei ansatte. Vi forventar at distriktskontora vert verande som dei er i dag, 
eller i nærleiken. At Skien vert hovudkontor har vi ingen betenkelegheitar med, og er glade for signala om at Kokstad er tenkt med 
vidare. Vi er også glade for at alle ansatte skal vidareførast, og forventar at samtlege Vestskogansatte får omforma dei vidareførte 
kontraktane til nye arbeidsavtalar ved fusjon. 

Dei ansatte har ingen invendingar på at administrerande direktør vert dagens administrerande direktør i AT Skog. At 
organisasjonsstrukturen er tenkt som utgangspunkt for det nye selskapet er også i orden. Vi vil likevel presisere, som nemnt 
av administrerande direktør i AT Skog på personalsamlinga til Vestskog 28.01.19, at det er viktig at ein tek det beste frå begge 
organiasjonar ved ein fusjon. Dette gjeld også betingelsar knytt opp til dei ansatte i form av avtalar og personalhandbok. 
Styresamansettninga skal bestå av minimum to ansatte. Det bør vere slik i starten at dagens AT Skog og dagens Vestskog har likt 
vekta stemmer i styret.

Ved ein fusjon har vi også følgande krav og forventingar:

Vi er orientert på personalsamlinga 28.01.19 at AT Skog har ein annan lønnsmodell enn Vestskog. Andre forhold knytt til lønn 
og pensjon er naturleg nok også noko avvik på. Det er eit krav at ein har lønnsutjamning ved ein fusjon. Utjamna med ein eigen 
pott utanfor ordinær pott. Ein gjennomgang og forhandling på dette er forventa med dagens tillitsvalte i AT Skog når eit eventuelt 
fusjonsvedtak ligg føre. Dei ansatte i Vestskog har også ei klar forventning om at pensjonsordninga vidareførast eller blir betre. 
Dersom AT Skog har ei anna ordning så skal det forhandlast på summen av lønn, pensjon og ansiennitetstillegg. Dette saman med 
dei tillitsvalte i AT Skog.

Vi forventar at dei ansatte i Vestskog får innblikk i rammene for nye avtalar og personalhandbok, samt får komme med innsigelsar 
på dette i forkant av signering av nye kontrakter. Dette skal samkøyrast med dei tillitsvalte i AT Skog. Dette for å skape ein einheitleg 
eining ved fusjon. 

Det er eit krav at ansenitet vert vidareført ved ein fusjon. 

Det er eit krav at dagens ordning med heimekontor, betalt internett- og mobilgoder vidareførast. Dette er viktig i forhold til den 
desentraliserte strukturen ein må ha, og noko vi er avhengig av.

Opparbeidd overtid skal enten vidareførast inn i det nye selskapet eller det skal utbetalast med overtidstillegg ved fusjon. Dette bør 
gjerne avklarast tidleg i denne prosessen.

Vi forventar minst like gode forsikringsordningar som dagens. Med ei samanslåing til ein endå større organisasjon så forventar ein at 
leiinga	klarar	vidareføre	den	beste	avtala	på	dette,	eller	skaffe	til	veie	endå	betre	forsikringsvilkår.	
    
Då AT Skog sin organisasjonsstruktur skal leggast til grunn er det naturleg at det vil bli noko omstillingar for nokre ansatte i Vestskog 
på sikt. Ved endring av grunnpreg i stillingar skal dette tidleg kommuniserast ut til dei ansatte og dei ansatte skal få ta del i denne 
prosessen. 
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17.4. Protokoll Vestskog i henhold til aml. § 16-5








