
når skogen har 
vært moden og 
plantet nytt. Jeg 
har derfor veldig 
mye ungskog. For 
å utføre ungskog-
pleie der det 
trengs, leier jeg 

også inn skogarbeidere gjennom AT Skog.

Klar for ny ryddesesong
– Jeg er veldig stolt av å være skogeier. Jeg 
har valgt en vei ut fra hva jeg føler er vik-
tigst i livet. Da har det blitt helse, landbruk, 
skog og jakt. Faren min var en veldig aktiv 
skogbruker. Jeg har vokst opp i skogen og 
lærte mye av ham.
 – Da jeg overtok skogen, kom likevel alle 
spørsmålene om hva jeg bør gjøre og hvem 
jeg kunne spørre, forklarer Mari. Selv om 
hun hadde vinsjet tømmer og hatt kjøring 
av lassbærer da hun tok agronomutdannel-
se på Søve, så verden litt annerledes ut da 
hun plutselig sto alene i egen skog.
 – Da har det vært godt å søke hjelp og 
råd hos skogbruksleder Arnfinn Haave i AT 
Skog og av folk som kjente faren min. Jeg er 
opptatt av å holde skogsveiene vedlike og 
drive jevnt med ungskogpleie. 
 Rydde i skogen i år? Kontakt din lokale 
skogbruksleder eller bestill via nettsiden.

FAKTA
 Derfor bør du rydde i skogen

 Du velger ut de trærne du vil satse 
 videre på

 De gjenstående trærne får en bedre 
 vekst

 Bedre kvalitet på tømmeret når sko-
gen skal hogges og dermed bedre  pris

 En ryddig skog gir lavere drifts-
 kostnader på hogsttidspunktet

 Stubbeskudd gir et godt viltbeite

 Tilskuddsordning, som dekker 30 til 
 40 % av utført ungskogpleie

 Kostnadene kan dekkes med 
 skogfond, som er skattefrie midler

 Skogen blir mer stabil mot vær 
 og vind

 Gir en fin skog for rekreasjon 
 og turer

Da faren hennes døde av kreft i 2011, over-
tok hun 8600 mål skog i Notodden. Hun 
drar hjem til Bolkesjø så ofte hun kan når 
hun ikke er på jobb i Oslo som seksjonsle-
der for Akuttmedisinsk kommunikasjons-
sentral/ 113 nødtelefonen på Ullevål univer-
sitetssykehus.

Nytt

– Jeg liker kontrasten mellom jobben på medisinsk nødtelefon 
113, der det handler om liv og død, og fuglesang og rydding i 
skogen, sier Mari Bolkesjø (36).

Våren er ryddetid 
– også i skogen

MARS 2019

Ønsker nærhet til skogen
– Jeg vil ikke bare være en skogeier. Jeg 
ønsker å være aktiv og ha nærhet til sko-
gen. Jeg kjøpte meg ganske fort en rydde-
sag og spurte gode folk rundt meg om hvor 
mange trær som skal stå igjen per dekar.
 – Pappa har drevet skogen godt, hogd 
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– Godt å 
søke hjelp 
og råd hos 
skogbruks-

leder Arnfinn Haave 
i AT Skog.



Økt etterspørsel etter rydding langs linjene, gjør at vi ønsker kon-
takt med erfarne skogsarbeidere for oppdrag i Agder Linjerydding. 
Du vil få nødvendig kursing. 

Flaskehalsar, til dømes i form av 
bruer som ikkje toler dei tyngste 
tømmervogntoga, gjer transport 
av tømmer langs smale vegar i 
Noreg tungvint.

Avstemningene i valgkretsene ble gjennomført i forbindelse med års-
møtene i 51 skogeierlag i perioden 11. mars til 27. mars. 
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Fra v. daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland, adm. dir. i AT Skog, Anders R. Øynes, 
styreleder i Vestskog, Halvor L. Brosvik og styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.

Fire flaskehalsar 
forsvinn i Agder

Derfor fordeler regjeringa 25 millionar kro-
ner til å utbetre fylkesvegar med mykje 
tømmertransport, melder 
Samferdselsdepartementet. Store delar av 
vegnettet er no opna for tømmervogntog 
på 60 tonn. Ved å auke lasta på tømmerbi-
lane kan talet på bilar minske med ein fire-
del. Dette vil gi reduserte klimagassutslepp 
og minska energibruk. 
Innspel frå skognæringa
 Det er lagt opp til å finansiere forsterking 
av mindre bruer slik at desse toler 60 tonn 
totalvekt. Pengane vert fordelt etter forslag 
frå Statens vegvesen, som har fått innspel 
frå skognæringa. Tre av bruene som skal bli 
forsterka, Steinsbrua i Østfold, Skaue bru i 
Vest-Agder og Resa bru i Trøndelag, er 
blant dei største flaskehalsane for tømmer-
transporten. Noregs skogeigarforbund 
anslår at utbetringane vil kunne gi årlege 
innsparingar for tømmertransporten på om 
lag 4 millionar kroner.

Tabellen viser fordelinga for 201:
   Kostnads-
   overslag
Brunamn Fylke (mill. kr)

Fv 21 Steinsbrua Østfold 5,7
Fv 700 Resa bru Trøndelag 2,5
Fv 813 Vesterli bru Nordland 2,0
Fv 152 Sagstu bru Aust-Agder 5,1
Fv 406 Fidje bru Aust-Agder 4,2
Fv 455 Homme bru Vest-Agder 1,4
Fv 455 Skaue bru Vest-Agder 0,2
Fv 237 Løkenkvern bru Hedmark 0,9
Fv 17 Folda bru Trøndelag 3,0 
   (til delfinansiering)

Skogfond – 
skogeierens  
skatteparadis
Skogfondet er opprettet for å 
motivere til aktivitet i skog-
næringen. Når du hogger skog, 
setter du av penger i fondet. 
Den delen av hogstinntektene 
som du setter av til skogfond 
beskattes ikke. 

Når du så fører disse pengene tilbake til 
skogen gjennom aktivitet som veibyg-
ging, forsikring av skog, kurs, planting og 
rydding i ungskog, betaler du bare skatt 
av 15 prosent av summen som rein-
vesteres. Tall fra Landbruksdirektoratet 
viser at skogeierne i Telemark har 115 
millioner kroner på skogfondkontoen 
(sist oppdatert i 2017). I Agderfylkene er 
summen 136 millioner kroner. I AT Skogs 
geografi har altså skogeierne totalt 251 
millioner kroner i fond, som kan brukes 
til å øke verdien på skogeiendommen. 
Søknad om utbetaling fra fondet sender 
du til kommunen, som administrerer 
skogfondet. Søknaden kan sendes inn 
sammen med søknad om evt. tilskudd. 

Opptellingen av stemmer viser at det er 
93 % i AT Skog som er for fusjon. I Vest-
skog er 100 % for fusjon. Det betyr at en 
med god margin har oppnådd mer enn 
den nødvendige oppslutningen på 80 %.
 Styrken i samvirkeforetaket ligger i at 
det er medlemmene, via sin stemme i 
valgkretsen, som har gitt sin tilslutning. 
Da sikres lokal forankring til en samlet 
felles tilslutning til styrenes forslag om 

fusjon mellom AT Skog og Vestskog. 
Årsmøtene i slutten av april vil formelt  
vedta fusjonen basert på valgkretsene 
sine resultater.

– På vegne av styrene vil vi takke for godt 
engasjement og den solide oppslutnin-
gen dette har fått så langt, uttaler styre-
leder i AT Skog, Olav A. Veum, og styrele-
der i Vestskog, Halvor L. Brosvik.

Valgkretsene støtter 
styrets fusjonsplan

AT Skog sprer nyheter og informasjon i 
flere digitale kanaler. Sjekk at du har 
registrert epostadresse og mobilnummer 
hos oss. Du kan ringe 35 52 82 00 eller 
sende oss informasjonen på atpost@

atskog.no. Ta i bruk Min side på nett og 
du kan redigere kontaktinformasjonen 
din selv. På www.atskog.no ser du hvor-
dan du får tilgang til Min side. Den er 
enkel i bruk og åpen døgnet rundt.

Send oss epost og mobil 
– ta i bruk Min side

Trær som står for nær linjenettet, 
fører ofte til strømbrudd når det snør 
og blåser. For å sikre strømforsynin-
gen, må vegetasjonen fjernes. Agder 
Linjerydding utfører dette arbeidet for 
Agder Energi Nett i Agder. Trær under 
og på siden av høyspentlinjene, må 
ryddes med jevne mellomrom. De siste 
årenes erfaringer med ekstremvær og 
strømbrudd, har gjort linjerydding mer 
aktuelt. 
 Ved hogst langs strømførende led-
ninger, må strenge HMS krav følges for 
å unngå farlige situasjoner for skogs-
arbeideren. Kravene skal også hindre 

skade på linjenett og annen infrastruk-
tur. I Agder Linjerydding har vi et stort 
fokus på HMS. Alle våre linjeryddere 
har gjennomgått nødvendige kurs for å 
arbeide ved strømførende linjer.
 Agder Linjerydding er et heleid dat-
terselskap av Norsk Skogrydding AS 
(eies av AT Skog og Viken Skog) og har 
20 ansatte/innleide manuelle skogsar-
beidere. Den største oppdragsgiveren 
er Agder Energi.
 Høres linjerydding interessant ut for 
deg? Kontakt daglig leder,  
Sigmund Lindtveit: 997 42 834/  
post@agderlinjerydding

Fakta

Skogfond
HVA: Skogeiere som hogger skog og 
har et produktivt skogareal på over 10 
mål, skal sette av mellom 4 og 40 % av 
tømmeroppgjøret i skogfond.
FORMÅL: Å sikre finansiering av en 
bærekraftig forvaltning av skogres-
sursene. I 2017 ble det innbetalt 547 
millioner fra skogeierne til skogfondet. 
Skogeierne førte samme år 396 millio-
ner kroner tilbake til skogeiendommen 
gjennom verdiskapende aktivitet. 
SKATTEFORDEL: Den delen av tømme-
rinntekten som settes i skogfond, blir 
ikke oppført som inntekt og dermed 
beskattet. Inntektsføring skjer når pen-
gene tas ut igjen fra fondet. Det er her 
skattefordelen oppstår. Den skattefrie 
andelen av utbetalt skogfond er 85 
%. For hver 1000-lapp du investerer i 
skogen fra skogfondskontoen, blir bare 
150 kroner beskattet.
Kilde: Landbruksdirektoratet



Nytt siden sist…

Kontakt oss:
HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller  
mailadresse? Send endringer til:  
aase.vinje@atskog.no

Servicekontor 35 58 82 00
Åpent mandag til fredag 09.00 til 15.00
Tast 1 for tømmerinnmelding, hentek-
larmelding og skogbrukstjenester (tje-
nesten er bemannet mandag, onsdag og 
torsdag 9.00 til 14.00)

Tast 2 for økonomi og faktura
Tast 3 for medlemskap
Tast 4 for transport

Togpendelen som frakter tømmer mel-
lom Lunde/Bø og Sverige, erstatter 40 
tømmerbiler hver uke. Det er den private 
transportøren Grenland Rails som drifter 

Bestill skogbrannplakat fra Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) på epost: trykksak@dsb.no. Husk 
å oppgi navn, adresse og antall plakater. 
Plakaten er laget i miljøvennlig papir i 
cellulosefiber med våtforsterking.
Den brytes ned i naturen på 12 måne-
der. Du kan også skrive ut plakaten selv 
fra www.dsb.no.

Av overskuddet fra AT Skog de siste 
årene, er det avsatt penger på etterbe-
talingsfond. Styret foreslår nå en ytter-
ligere avsetning til fondet. Det vil da bli 
på 25 millioner kroner. Styret forslår 
samtidig å utbetale dette fondet i sin 
helhet til medlemmene som har hatt 

samhandel med AT Skog i 2016, 2017 
og 2018. Medlemmer, som har omsatt 
tømmer gjennom AT Skog i disse årene, 
vil få etterbetalt cirka 9,50 kroner per 
kubikk. Utbetalingstidspunktet foreslås 
til november 2019. Saken skal opp i års-
møte 30. apri

tømmertoget. Toget på opptil 600 meter 
reduserer antall tømmerbiler mellom Bø 
og Bamble med 2000 årlig. Les om hele 
togturen på www.atskog.no

– Jeg er den farlige tredje gene-
rasjonen, som pleier å ødelegge 
alt, sier Trond Hamran, men 
med stilsikkert håndverksgrep 
har han løftet Hamran Snekker-
verksted til nye høyder. Nå opp-
leves internasjonal interesse for 
eikemøblene under vann.
I mars åpnet Europas første undervanns-
restaurant i Lindesnes. Snøhetta har 
tegnet «Under», som serverer gourmet 
i et gjennomført håndverkskonsept. 
Hamran Snekkerverksted i Hægebostad i 
Vest-Agder fikk oppdraget med å lage de 
spesialdesignede møblene i eik.
Da Trond Hamran etterlyste mer eik i 
fjor gjennom AT Skog, kunne han ikke 
røpe hva materialene skulle brukes 
til. Nå kan han endelig vise norsk og 
internasjonal presse hva eik fra lokale 
skogeiere er brukt til. Til prestisjeprosjek-
tet under vann, er 60 stoler, benker og 
bord håndlaget. Møblene inngår også i 
Hamrans nye møbelkolleksjon. Les hele 
saken på www.atskog.no

Toget erstatter 22 tømmerbiler

Bestill skog- 
brannplakat

Etterbetalingsfondet
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– Jobben min bidrar til mer frakt av tømmer på jernbane. Det er en 
god følelse, sier lokfører Hans Kristian Stubberød. 

Fra høvelbenk 
til undervanns-
møbler


