
Fusjon Vestskog og AT Skog

Lokale valgkretsmøter 2019 



Styrene i AT Skog og Vestskog har enstemmig vedtatt å fremme forslag til fusjon



Om Vestskog

• Fusjon mellom Rogaland Skogeierlag og 
Hordaland Skogeierlag 2001, som ble Vestskog

• Fusjon mellom Vestskog og Sogn og Fjordane 
Skogeierlag 2015

• 2750 medlemmer

• 26 ansatte

• Omsatte 350 000 m3 i 2018

• Omsatte for NOK 300 mill. i 2018

• Dagens hovedkontor er i Bergen



VESTSKOG SA - Skogeigarlaget for Vestlandet

Kontor Vestskog

Kaier eid av Vestskog

Kaiprosjekter hel-
eller deleid av Vestskog



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 eiernes produkter

Sikre best mulig rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse av medlemmenes skogeiendommer

Tilby skog- og utmarkstjenester og faglig veiledning

Arbeide for økt bruk av skog- og treprodukter og utmarkstjenester

Stimulere til næringsutvikling og eierengasjement, som sikrer innflytelse og avkastning i skogindustri og andre 
tilknyttede verdikjeder

I AT Skog ligger det  en dyp forpliktelse om å være skogeiers førstevalg – et løfte – dette 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

Verdiposisjon

Formål

Fundamentet står fast 



Sentrale spørsmål vi må forholde oss til

• Hvordan posisjonerer vi oss?

• Hvordan vil vi møte framtida?

• Hva forventes av oss?

• Hva blir vårt handlingsrom?

• Vil vi klare å levere og konkurrere?



Fusjonere med Vestskog

Muligheter
• Et større selskap vil tjene skogeieren 

med økt nytteverdi gjennom høyere 

effektivitet, bedre rammebetingelser, 

styrke i markedet og forutsigbarhet

• Vi er sterkere sammen - enklere å 

møte utfordringene fremover

Utfordringer
• Skogeiere søker mer ut i markedet og er mer 

individualisert

• Økt favorisering av kortreist tømmer

• Sterk konkurranse om tømmer og de beste 

tømmerdriftene

• Mer prisdifferensiering

AT Skog og Vestskog har felles verdigrunnlag, men noe ulik historie innen skogbruk
Det blir store avstander – det har vi dag også
Avstanden og drivkraften til markedene har mye til felles ved stor eksportandel
Samvirkemodellen er i godt forankret i begge selskapene 



Hva fusjonen innebærer

En fusjon innebærer at AT Skog overtar 
alle Vestskog sine eiendeler, rettigheter 
og forpliktelser

Som i praksis betyr;
• AT Skog får flere medlemmer – det er et av 

målene samvirke baseres på
• AT Skog får større verdier i form av kapital, 

kaier mm – større sikkerhet i «tøffe tider»
• AT Skog får flere markeder og 

leveransemuligheter
• AT Skog blir en aktør, som i framtiden står 

mer robust - tredje største samvirkeaktøren i 
Norge



• Blir vi for små i et stadig økende 
internasjonalisert tømmermarked, blir det 
vanskelig å løse dagens og fremtidens 
utfordringer

• AT Skog blir neppe den samme –
strukturendringer vil komme og hvilken 
posisjon AT Skog har ved neste korsvei 
avhenger av styrkeforholdet 

• Skogeierandelslagene har en viktig rolle for å 
legge til rette for at skogen på små og 
mellomstore eiendommer skal kunne utnyttes 
rasjonelt

• Organisasjonene må vurdere hensiktsmessig 
struktur og samarbeidsformer for å sikre 
nødvendig kapasitet og handlingsrom

Kilde; SKOG22

Konsekvens av ingen fusjon



Medlemskap i AT Skog fremover

• Hovedprinsipp:
• Senke terskelen, slik at vi kan få nye 

medlemmer
• Det viktigste er samhandelen med AT 

Skog - ikke størrelsen på 
andelsinnskuddet

• Utvikle en dynamisk medlemsmodell 
basert på aktivitet, slik at 
andelsinnskuddets størrelse oppleves 
som fornuftig

Samvirkeforetaket AT Skog er for skogeiere som 
ønsker å drive virksomhet sammen med andre 
og har som mål å oppnå verdiskapning gjennom 
AT Skog



Modell for andelsinnskudd

Vi har tatt 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 innbetales over 30 år

Vestskog og AT Skogs medlemmer er likeverdige etter gjennomført fusjon
Vestskog og enkelte av AT Skog sine medlemmer må øke sine forpliktelser noe



Andelsinnskudd
Andelsinnskudd AT Skog Vestskog Samlet
Totalt innbetalt andelsinnskudd før 
fusjon 120 000 000 14 500 000 134 500 000
Nytt totalt andelsinnskudd basert på 
maks og minimum 80 000 000 14 200 000 94 200 000
Nytt tilleggsandelsinnskudd basert på 
ny beregning 40 000 000 300 000 40 300 000

Antall medlemmer 7 065 2 780 9 845 

Gjennomsnittlig andelsinnskudd pr 
medlem før fusjon 16 985 5 216 13 661

Gjennomsnittlig nytt andelsinnskudd 
pr medlem etter fusjon 11 323 5 108 9 568 

Som medlem i AT Skog er det kun andelsinnskuddet som er individuelt og følger medlemskapet 

Felleskapitalen er et verktøy for felleskapet – denne kan ikke deles ut på det enkelte medlem 



Kapitalen i samvirkeforetak

Samvirkeforetaket AT Skog eies og styres av de 
som samhandler med AT Skog 

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

Inngangsbilletten skal være lav, utgangen enkel



Gevinstrealisering ved fusjon

Gevinst Effekt (NOK) Kommentar

Lisenser
• CRM
• Alma
• Skogdata

Lisenskostnader Vestskog: 
NOK 300 000  CRM 
NOK 700 000 Allma

Felles: NOK 250 000

Kan anslå i overkant av NOK 1,25 
mill. i rene datakostnader som vil 
falle bort ved en fusjon

Personal Reduksjon i fellesfunksjoner
NOK 2-3 mill.

Overføre ressurser tilsvarende VSK 
sin 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



Tidsplan

Uke 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Infomøte 31.1

Styremøter 12.2 26.2

Melding og 
behandling i  
Konkurransetilsynet

X X X X X X

Utsendelse 28.2

Valgkretsmøter X X X

Årsmøter
• Vestskog
• AT Skog

29.4
30.4

Møte arb. utvalg 04.2



Oppsummering

• Et godt fundament

• En vennskapelig sammenslåing 

• Felles verdigrunnlag 

• Gir styrke og en tydeligere premissleverandør i 
markedet

…hvis ikke AT Skog griper denne unike muligheten, ja, da 
vil noen andre gjøre det!

AT Skog er for skogeiere som ønsker å 
drive virksomhet sammen med andre og 
har som mål å oppnå verdiskapning 
gjennom AT Skog

AT Skog blir neppe den samme –
strukturendringer vil komme og hvilken 
posisjon AT Skog har ved neste korsvei 
avhenger av styrkeforholdet 



Valgkretsen støtter styrets forslag om fusjon mellom AT Skog SA 
og Vestskog SA. Utsendingen fra valgkretsen skal stemme for 
fusjonen i årsmøtet til AT Skog SA 30.april 2019



Fusjon Vestskog og AT Skog

Se også: https://www.atskog.no/fusjonsprosessen-at-skog-vestskog/

Her finner du oppdatert informasjon og det som tidligere har vært publisert om saken og 
fusjonsplan.

https://www.atskog.no/fusjonsprosessen-at-skog-vestskog/

