
du nyttig informa-
sjon om hvilke 
behov en skogsbil-
vei skal dekke, 
økonomi og søk-
nad om bygging. I 
forbindelse med 
hogst, bidrar AT 
Skogs skogbruks-
ledere med info 

om etablering av vei og velteplass – og 
hvordan dette skal gjennomføres. 
 Ved nybygging anlegges helt nye veier, 
mens ombygging er oppgradering av de 
gamle veiene. Fakta fra Landbruks-
direktoratet viser at det ble ferdigstilt 106 
km med nye skogsbilveier i 2018 og opp-
gradert 283 km. Halvparten av det private 
veinettet i Norge er skogsbilvei (i alt 48 
374 km). 

Christian (32) jobbet med å kjøre tømmer 
ut av skogen i mange år før han skiftet ut 
lassbærer med gravemaskin. Nå driver 
han eget entreprenørfirma med base i 
Bamble i Telemark. 
 – Denne veien skal bli bredere, stignin-
gen skal bli mindre krapp og den skal 
oppgraderes til å tåle 60 tonn tømmerbil. 
På toppen av bakken blir det velteplass 
for lagring av tømmer og plass nok til at 
tømmerbilen kan snu, forklarer Christian, 
som har fem ansatte i firmaet.
 Skogeieren som bygger 100 meter vei, 

Nytt

I Norge er det rundt 48 000 kilometer med skogsbilvei. Christian 
Bergsland bidrar i høst med bygging av 100 meter til.

Jeg liker å bygge skauvei
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skal hogge 3000 kubikk. For å komme 
fram til hogstplassen og frakte ut tømme-
ret, måtte han oppgradere en gammel 
traktorvei. Med statlig tilskudd og bruk av 
skogfond med skattefordel, får han en 
solid skogsbilvei klasse 3 (helårs skogsbil-
vei) for neste generasjon på gården.
 – Det er nok av oppdrag. Jeg liker å 
bygge vei og skauvei. Å jobbe ute i skauen 
er roligere og friere enn anleggsarbeid, 
som jeg jobbet med tidligere, sier 
Christian, som selv skal overta gård med 
skog. På nettsiden www.skogsvei.no finner 
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Å jobbe 
ute i 
skauen  

er roligere og friere 
enn anleggsarbeid.

Christian Bergsland
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 AT Skog planter ut over 2,7 millioner 
av disse plantene. Skogeierne har totalt 
sett satt ut over 1,7 millioner planter 
selv. Plantebestillinger gjøres nå raskt 
og enkelt via skogeierens selvbetje-
ningsløsning Min side. Over 1/3 av plan-
tene som blir levert, er behandlet med 
voks mot snutebiller og dette er øken-
de. Voks er litt dyrere, men er å fore-

trekke framfor kjemisk behandlet plan-
te. Med voks er plantene beskyttet i to 
vekstsesonger etter utplanting. AT Skog 
handler planter lokalt og plantekvalite-
ten er svært god. Årets plantesalg er 
meldt inn av skogeier via Min side og 
løsningen fungerer meget godt. 
 Bestillingsfristen for planter til våren 
2020 er 20. februar.

Den beste løsningen er at skogeier 
registrerer korrekt skogfondsats fra  
første gangs registrering av tømmer-
kontrakt. Ønsker du likevel å justere 
trekkprosenten, kan du gjøre dette 
innenfor samme kalenderår via 
Skogfond på nett. Dersom skogeier har 
avsatt mer skogfond enn ønsket, kan 
skogeier søke kommunen om å få frigitt 
midler fra sin skogfondkonto. I tillegg til 
den faglige vurderingen, kan da kom-
munen kontrollere at midlene fortsatt 
står på konto før de frigis.

Hva er skogfond?
For alt tømmer som omsettes på eien-
dommen, skal mellom 4 % og 40 % av 
bruttoverdien avsettes til skogfond. 
Skogfond er pliktig avsetning der hen-
sikten er å sikre finansiering av et bære-
kraftig skogbruk på eiendommen. 
Skogfondet tilhører skogeiendommen 
og skal brukes der av den som eier  
skogen.

Hvor mye på skogfond?
Skogfondsavsetningens størrelse må 
vurderes i forhold til investeringsbeho-
vet på eiendommen. AT Skogs skog-
bruksledere kan hjelpe skogeier med 
vurdering av riktig skogfondsats. For at 
avsetningen skal dekke nødvendig plan-
ting og ungskogpleie på feltet som er 
hogd, vil en avsetning på omkring 15 % 
normalt være tilstrekkelig. 

Skogfondet gir skattefordel:
 Den del av tømmerinntekten som 

 blir satt av til skogfond, vil ikke 
 inngå i skogeierens skattepliktige 
 inntekt

 Beskatning skjer først når pengene 
 tas ut igjen fra fondet og brukes

 Det er her skattefordelen oppstår, 
 ved at bare 15% av uttaket blir 
 beskattet, mens de øvrige 85 % er 
 skattefritt.

Kilde: Landbruksdirektoratet

2019 har vært et rekordår for omsetning av planter gjennom AT 
Skog. Det er omsatt drøyt 4,2 millioner planter i AT Skog (2 950 000 i 
Agderfylkene og Telemark. 1 270 000 i Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane).    

Rekordår for planting

Justere skog- 
fondsatsen din?
AT Skog kan ikke lenger endre 
skogfondtrekket til skogeier. 
Skogeieren må selv justere 
trekket via Landbruksdirek-
toratets elektroniske løsning 
Skogfond på nett. 

Skal du hogge selv i høst og vinter, må du benytte Min side til tøm-
merinnmeldingen. Du må også melde tømmeret henteklart der. 
Private tømmerdrifter må hogges ferdig og meldes henteklart 
senest 1. mars 2020. 

Ånund Eldhuset i Setesdal har felt 70 000 kubikk med motorsag hittil i sitt liv. Bli med på  
feltkontrollene
AT Skog gjennomfører i disse dager felt-
kontroller hos skogeier som utfører hog-
sten selv. – Det er veldig fint om du kan 
delta på kontrollen dersom du er plukket 
ut, oppfordrer AT Skogs kvalitets- og mil-
jøkoordinator, Ann Kristin Lunde. 

 5 % av alle hogstene skal oppsøkes. 
Det utgjør omtrent 70 kontroller. Vi 
sjekker om hogst er utført etter PEFC 
kravene. Er det levert over 100 m³, skal 
dokumentasjon foreligge i en miljørap-
port, forklarer Lunde.
 Områdene som er plukket ut i høst, 
er Sogn og Fjordane, Sørlandet og Vest-
Telemark.

 Resultatet fra tidligere år viser at 
hogstene ofte er veldig bra utført med 
lite avvik. Det som oftest blir glemt, er 
å fylle ut miljørapport når hogst over-
stiger 100 m³ innmålt volum. Skjema 
som skal brukes ligger ved tømmerbe-
kreftelsen. Dersom du mangler denne, 
finner du den på hjemmesiden under 
«hogst».

Du må ikke begynne med hogsten før 
du har mottatt godkjenning fra AT Skog. 
Dette skjer innen 48 timer fra du sender 
oss tømmerinnmeldingen via Min side. 
Svargarantien på 48 timer gjelder der-
som ikke driften er i konflikt med miljø- 
eller kulturelementer. På Vestlandet skal 
mesteparten av tømmeret ut på båt. 
Uttransport av tømmer fra skogsbilvei vil 
normalt ikke foregå før det et tilstrekkelig 

volum i området til å forsvare et båtan-
løp til lokal kai. Minste leveringsvolum er 
15 m³ per sortiment. Volum under 15 m³ 
blir hentet, men medfører en ekstra kost-
nad på 1000 kroner i minstepartitillegg. 
På atskog.no under «hogst» finner du 
nyttig info før du starter opp med egen 
hogst. Har du spørsmål, kontakt vårt 
servicekontor på 35 58 82 00 eller kon-
takt din lokale skogbruksleder.

 Ved inngangen til vinteren har sag-
bruk og massevirkeindustri store tøm-
merlagre. Voldsomme billeangrep på 
kontinentet og Sverige gjør at det hog-
ges vesentlig mer gran enn normalt. 
Sagbrukene har tilgang til mye billig 
tømmer, som skaper prispress i trelast-
markedet, sier markeds- og produk-
sjonssjef Hans Erik Røra i AT Skog. 

 Den ekstraordinære billehogsten i 
Europa kommer til å fortsette inn i 2020. 
Vi forventer at dette vil sette sitt preg på 
markedet gjennom vinteren også her i 
Norge. Billehogsten vil sannsynligvis 
resultere i stort underskudd av tømmer 
i Europa i et 2 til 10 års perspektiv. 

Pris og anbefaling
I Agder, Telemark og på Vestlandet er det 
god tradisjon for skogeiere å ta fram mot-
orsag og vinsj/tømmerhenger på vinteren 
og hogger tømmer i egen skog. I vinter-
halvåret utgjør denne aktiviteten tett opp 
mot 20 % av hogstvolumet i AT Skog. 
Dette er en aktivitet som er verdsatt av AT 
Skog og som bidrar til en viktig del av det 
råstoffet industrien etterspør.

   Den positive egenaktiviteten i sko-
gen gir mulighet for å regulere produk-
sjon opp og ned i forhold til markedet. 
Dette er hovedsakelig en aktivitet som 
utøves på fritiden eller som supplement 
til annen virksomhet. Skog-eierhogster 
pågår ofte gjennom store deler av vinte-
ren og tømmeret blir meldt henteklart i 
mars måned. Normalt har AT Skog utbe-
talt prisen som gjaldt når tømmerkon-

Hogge selv? Les dette først

Råd til deg som gjør en 
egeninnsats i skogen

trakten ble etablert. Det er nå så stor 
usikkerhet knyttet til prisutvikling 
utover vinteren at det er prisen, som 
gjelder når tømmeret blir meldt hente-
klart, som vil bli utbetalt, sier Røra.

  Vår anbefaling til den aktive skogeie-
ren kommende vinter er prioritering av 
ungskogpleie, tynning og rydding av jor-
dekanter. Utfør hogst dersom du har 
skog som er tørke/billeskadet, avslutter 
Røra.

Ann Kristin Lunde  
på feltkontroll.



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 transportMed tilgang til Min side, kan du oppdatere 

kontaktinformasjonen din, slik at vi får riktig 
epostadresse og mobilnummer. 
Kommunikasjonen med medlemmene våre 
skjer via nettsiden, Min side, Facebook, sms 
og epost. I Min side kan du når du vil på 
døgnet sjekke status for medlemskapet, 
bestillinger og oppgjør. Gir du regnskapsfø-
rer tilgang til Min side, kan denne hente ut 

dokumentasjonen selv til regnskapsførin-
gen. På Min side kan du se cirka tømmer-
pris på sortimentene du kan levere til AT 
Skog fra din geografi. Merk at prisene er cir-
kapriser. Kontakt din skogbruksleder om du 
vurderer hogst. I vinter har vi hatt 4500 inn-
logginger per måned på Min side.
 Kontakt oss på 35 58 82 00 om du har 
spørsmål eller trenger hjelp til å komme i 
gang med Min side. Se atskog.no for hvor-
dan du får tilgang til Min side. 

AT Skog har ansatt en event- og aktivitets-
koordinator for å styrke kommunikasjo-
nen rettet mot våre 9800 medlemmer. 
Over 50 søkte jobben. Torbjørg Loftesnes 
Haugland (27) fra Vegårshei fikk tilbudet 
og takket ja. Hun begynner i jobben 1. 
desember. Noen av oppgavene hennes 
blir å planlegge og gjennomføre arrange-
menter og seminarer for skogeierne, inn-
holdsproduksjon, profilering og merkeva-
rebygging og bidra til utvikling av nye 
digitale kommunikasjonsløsninger.

UM (uoffisielt NM) for yngre hundeførere 
under 25 år arrangeres med 20 deltake-
re fra hele landet på Evje i Agder i 
november. NM Løshund 2020 arrange-
res i september neste år med 30 hunder. 
Norske Elghundklubbers Forbund står 
bak mesterskapene med de to område-
klubbene i Agder som tekniske arrangø-
rer. Klubbene bruker de aller beste ter-

rengene i distriktet. Utgangspunktet for 
mesterskapene er på Evje. Lars Johan 
Skjeggedal er terrengsjef og er veldig 
glad for at velvillige skogeiere har stilt 
sine terreng til disposisjon. 
 – Målet er å styrke avlsarbeidet på 
elghundrasene og levere gode hunder til 
elgjakt og ettersøk, sier leder av forbun-
dets løshundkomité og leder for de to 
mesterskapene i Agder, Kjell Arild 
Haugen.

Geir og Åshild Helland fra Kvinnherad i 
Hordaland var blant de 87 000 som i år tok 
turen til landets største landbruksmesse, 
Dyrsku’n i Seljord. AT Skog har stand og akti-
viteter på Skogtunet. Der møttes skogeiere 
og andre interesserte fra øst, sør og vest. – 
Isen er kjempegod, sa ekteparet, som fikk 
smaksprøve av is tilsatt vanilje fra norsk 
gran. Se bildekavalkade på atskog.no.

Norsk PEFC Skogstandard har 
27 kravpunkt, som beskriver 
hvordan et bærekraftig skog-
bruk skal gjennomføres.

Skogeier, som leverer tømmer gjennom 
AT Skog, er en del av AT Skogs grup-
pesertifisering. Medlemmene våre må 
sammen sørge for at disse retnings-
linjene blir fulgt. Signering av tømmer-
kontrakten gir skogeier et ansvar og en 
forpliktelse til å følge PEFC Skogstan-
dard og lovverket. Vel så viktig er det at 
forbrukerne velger produkter med PEFC 
logo. Se etter PEFC logo neste gang du 
skal kjøpe et produkt av tømmer. 

Ta i bruk Min side

Over 50 søkere

2 NM i Agder 

87 000 på 
Dyrsku’n
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PEFC logo = 
bærekraft

Torbjørg Loftesnes Haugland.

Geir og Åshild Helland nyter is  
med vanilje fra norsk gran.


