
– Skogbruksplanen er veldig fin. Der 
ser jeg hva jeg bør gjøre i skogen og når 
det bør gjøres, sier Astrid, som har sin 
daglige jobb som administrasjonsleder i 
investeringsselskapet Borgestad ASA.
 Veksten er god i området hun eier 
skog. Hun planlegger en hogst cirka 
hvert femte år. Dermed får hun penger 
fra tømmersalget til å plante ny skog, 
rydde ungskog og utføre tynning.

Oppgraderer skogsvei
– Skogfondskontoen er genial. Å sette av 
penger der fra tømmeroppgjøret, gjør at 

jeg kan investere i 
skogen, og til og 
med lønne meg 
selv for de timene 
jeg jobber.
 – Hogsten i 
høst ble satt i 
gang for å finansi-
ere min andel av 
oppgradering av 
felles skogsbilvei. 

Jeg sitter i styret i veiforeningen og vi har 
5 kilometer skogsbilvei som skal vedlike-
holdes.
 – I år har vi oppgradert cirka halve tra-
seen og får statstilskudd til oppgraderin-
gen, sier Astrid.

Nytt tak
Hun vil få et lite overskudd fra hogsten 
etter innbetaling til forbedring av veien 
og avsetning på skogfond.
 – Jeg skal legge nytt tak på en liten 
hytte vi har på eiendommen. Det høres 
kanskje merkelig ut, men jeg kjenner på 
en glede når jeg kjører innover på skogs-
veien på vei til eiendommen min.
 – Det er nok følelsen av å skape en 
verdi, som er nyttig for skogen og miljø-
et. I tillegg ivaretar jeg skogen som har 
vært i familien i mange år. Og så er det 
veldig fint her, da, smiler Astrid.
 Hun overtok skogen etter faren i 2004.
 – Faren min var en av ti søsken. Den 
gangen var det bare sønnene som fikk 
arve skog. Jeg fikk heldigvis overta sko-
gen og føler en dobbel glede over at jeg 
kan nyte den til tur, jakt og forvalte den, 
avslutter Astrid Fjeld.

I høst har hun hatt en hogst samtidig 
med to naboer. Et slikt samarbeid har 
mange fordeler.
 Der flere skogeiere får utført hogst i 
samme område, gir AT Skog et tillegg i 
tømmerprisen. Hver skogeier må hogge 
minst 600 kubikk (se fakta øverst i 
saken). Astrid fikk felt 640 kubikk.
 – Før skogsmaskinene begynte, tok jeg 
forhåndsryddingen selv, sier skogeieren i 
Skien, som dermed gjorde området mas-

Nytt

– Fordelen med at eiendommen ikke er større enn 200 mål, er at 
jeg er kjent i hele skogen, sier Astrid Fjeld. Selv med en liten 
eiendom, får hun ut av den. 

Astrid har stor nytte 
av sin lille skog
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kinen skulle inn i, lettere tilgjengelig uten 
mye småtrær.

Ser effekten av rydding
– Jeg kjøpte meg ryddesag for noen år 
siden og så på You Tube hvordan jeg 
skulle utføre ungskogpleie. Jeg hadde 
ikke planer om å gjøre så mye selv, som 
jeg nå gjør. – Å rydde skogen selv er nyt-
tig og trivelig. Feltet jeg ryddet i fjor, ser 
jeg allerede at trærne har kommet seg.
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– I år har 
vi oppgra-
dert cirka 

halve traseen og 
får statstilskudd til 
oppgraderingen.

God jul!

FAKTA
Stordriftstillegg i AT Skog
Kategori 1: 1500 m³ (nabosamarbeid 
med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 
kr/m³.
Kategori 2: 3000 m³ eller mer (nabo-
samarbeid med minst 1000 m³/ delta-
ker) gir et tillegg på 15 kr/m³. Tillegget 
gis etter avtale med skogbruksleder i 
forbindelse med kontraktsinngåelse og 
gjelder til oppdraget er utført.
 Tillegget gjelder for alt innmålt 
volum på en kontrakt med unntak av 
vraksortiment, ved til eget bruk og 
eventuelt andre sortiment, som ikke 
prisberegnes.
 Stordriftstillegget gis også dersom 
flere skogeiere på samme skogsbilvei 
slår seg sammen.
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– Vi bestemte oss for lenge siden at vi ville 
ta fagbrev, men det var for få påmeldte til 
kurset med fysisk oppmøte. I sommer 
kom nettkurset og det var veldig lettvint. 
Vi kunne ha tilnærmet normal produksjon 
i skogen etter å ha deltatt på 3 timer nett-
undervisning på formiddagen, sier 
Guttorm. De jobber i team på oppdrag for 
AT Skog i Midt-Telemark. 

Stor interesse
– De nettbaserte kursene ble en suksess 

– Våre klovnehjerter slår dobbelt for dere. 
Nå kan vi treffe enda flere barn som opple-
ver en tøff sykehushverdag, sier Thomas 
Lillehagen Røyert i Sykehusklovnene. 
Erfaringen med klovnene er at medisinske 
behandlinger løses bedre og raskere. 
Klovnenes tilstedeværelse reduserer beho-
vet for beroligende midler og uønsket bruk 
av tvang. Forskning viser også at latter og 
glede reduserer smerte, styrker immunfor-
svaret og gir mindre stress, opplyser 
Sykehusklovnene på sine nettsider.
Ønsker du å støtte dette frivillige arbeidet? 
Se mer på sykehusklovnene.no 
 – Vi er inne i ekstra tøffe tider om dagen. 
Pandemien har ført til fallende inntekter, 
samtidig som barna vi møter har det tøffe-
re enn før pandemien brøt ut. Behovet for 
et pusterom er derfor større enn tidligere. 
På grunn av dette kommer gaven fra dere 
ekstra godt med akkurat i år, sier Thomas.

Omvendt julegave til Sykehusklovnene
AT Skogs ansatte gir omvendt julegave og i år falt valget på verdens 
beste reseptfrie medisin -– helt uten bivirkninger.

Skogsmaskinentreprenørene Guttorm Dalen og Frode Dyrland 
ønsker å ta fagbrev som skogsoperatører. I sommer gjennomførte 
de et gratis eksamensforberedende teorikurs. 

Guttorm Dalen (til v) og Frode Dyrland.

Fakta

interesse for skog og skogbruk som gjør 
at jeg vil ta fagbrev. Jeg vil ha mest mulig 
kunnskap. Både Frode og jeg er veldig 
opptatt av skogbruk. Det kan også være 
viktig å ha et fagbrev i framtida, sier 
Guttorm. 
 Skogkurs og Maskinentreprenørenes 
forbund (MEF) avdeling Skog arrangerte 
4 nettkurs i sommer. Som koronarelatert 
tiltak med støtte fra Kompetanse Norge, 
var kursene gratis for deltakerne. 
Nytt kurs i januar
 – Vi benyttet zoom til undervisningen, 
som gikk over 3 uker. Det var flest 
påmeldte til kveldskurs, oppsummerer 
Fønhus. Skogkurs planlegger et nytt nett-
basert teorikurs i januar.
 – Mange dyktige praktikere liker ikke å 
lese pensum eller skrive eksamensopp-
gaver. Dette kurset gjør det enklere å 
bestå teorieksamen og skaffe seg fag-
brev som skogsoperatør, presiserer 
Fønhus. Teorieksamenen må være 
bestått før oppmelding til fagprøven.

Strengere krav
– Dyktige entreprenører er ettertraktet 
for oppdragsgivere og skogeiere, sier 
produksjonssjef i AT Skog, Christer 
Aartveit.

– Et fagbrev er et godt bevis på egen 
eller ansattes kompetanse. Samfunnet 
og skogsertifiseringen stiller stadig stren-
gere krav til dokumentert opplæring og 
formell kompetanse. Er du kvalifisert, 
anbefales derfor dette kurset som ender 
med fagbrev. 

Suksess med nettkurs for 
skogsmaskinførere

med totalt 47 deltakere. AT Skogs område 
var overrepresentert med 18 deltakere. 
Det var 11 deltakere fra Agder, 4 fra 
Telemark og 3 fra Vestland, oppsummerer 
senior prosjektleder Mikael Fønhus i 
Skogkurs.
 Kurset er rettet mot maskinførere 
med 5 års praksis, som ønsker å gå opp 
til fagprøve som praksiskandidat. Fra før 
har Guttorm fagbrev som elektriker og 
Frode som skytebas.
 – I bunn og grunn er det min store 

Sykehusklovnene. Foto: Morten Eik.
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 Denne hogsten skal vi utføre slik at tur
 området ser fint ut til våren, forsikrer 
 Pål Gunnar fra AT Skog.

 Den gamle veien gjennom skogen er 
 historisk viktig og må bevares, sier Inge 
 i turlaget.

 Jeg ønsker at dere feller trærne på grav
 haugene, sier Line fra fylkeskommunen.

Inviterer til dialog
– Jeg liker oppdrag som dette. Det er utfor-
drende og ekstra moro, sier skogbruksle-
der Pål Gunnar Flaa, som er AT Skogs tøm-
merkjøper og skogfaglige ute i felt. Han 
planlegger og tilrettelegger før hogst. 
Denne dagen har han invitert arkeolog 
Line Grindkåsa fra Vestfold og Telemark 
fylkeskommune til skogs sammen med Bø 
Turlag. 
 – Det er mange turgåere og barnehager 
som bruker denne skogen. For 9 år siden 
fikk vi satt opp informasjonsskilt om grav-
hauger, kolmiler, holveger og Bordveien, 
sier Inge Bø. Bordveien har fått navnet 
etter fraktruten av planker fra Lunde til Bø, 
som gikk gjennom området. 

Skogen kollapser
– Denne skogen bør hogges. Mange trær 
har veltet, det er mye tørr gran og store 
deler av skogen bærer preg av kollaps. 
Trær med informasjonsskilt lar vi stå, tur-
stiene blir ryddet og den gamle veien skal 
vi skåne. Vi kjører ikke over kulturminner. 
Hogstmaskinen kan stå langt unna og like-
vel få felt de trærne vi ønsker. Vi feller 

også med motorsag der vi ikke kan kjøre. 
Rundt gravhaugene kan vi sette igjen høye 
stubber slik at det er lett å se kulturmin-
net, foreslår Pål Gunnar. 

Godt samarbeid
For to år siden hadde AT Skog en annen 
bynær hogst i Bø. God dialog med turla-
get, endte med en vellykket hogst for både 
skogeier og turfolk.
 – Når vi vet hva vi skal ta hensyn til, fin-
ner vi kjøreveien for skogsmaskinene, for-
klarer Pål Gunnar. Line vil ikke risikere rot-
velter ved gravhaugene og er glad for at 
det også hogges på haugene. Om noen 
skulle tru at kulturminner er bryderi for 
skogbruket, kan Pål Gunnar bekrefte det 
motsatte. 

Finner kulturminner
– Kulturminner er vi opptatt av og er en av 
mange ting vi tar hensyn til i hogsten. 
Dette har vi gode rutiner for. Vi sjekker ut 
flere offentlige registre. Jo flere kulturmin-
ner som er registrert, jo bedre for oss. Da 
risikerer vi ikke å skade uregistrerte kultur-

minner. Skogbruket bidrar også til at kul-
turminner blir registrert når vi eller våre 
entreprenører oppdager slike under hogst. 

Krever kald vinter
Bø Turlag skal bidra med informasjon ut til 
turfolk i sine kanaler. Hogsten skal begyn-
ne i vinter, men ikke uansett værforhold.
 – Vi må ha frost og snø for at denne 
hogsten kan gjennomføres, sier Pål 
Gunnar. 
 Se hele saken på atskog.no

Hvordan planlegger AT Skog hogst i et populært turområde, som i 
tillegg kryr av kulturminner? 

Hogst der det kryr av 
kulturminner

Pål Gunnar Flaa og arkeolog Line Grindkåsa.

Inge Bø (til v) og Bjørn Steen i Bø Turlag.

Oppdatert informasjon om tømmer-
markedet nasjonalt og internasjonalt, 
får du på atskog.no. Se under fanen 
«Tømmermarkedet».

– Jeg synes det er moro å hogge 
selv. Det er ærlig og hardt arbeid, 
sier skogeier Lasse Bærstad.
 Du finner filmen om hvordan 
Lasse vurderer og planlegger hogst 
på You Tube. I sendingen fra AT 
Studio forteller Magnus, som god-
kjenner tømmerinnmeldinger, hvor-
dan skogeiere som vil hogge selv 
skal melde inn tømmer. Hva må 
avklares før du begynner med hog-
sten? Du kan abonnere (og det er 
selvsagt gratis) på AT Skogs kanal 
på You Tube. Se vår neste sending 
17. desember. 

Nytt om markedet

Møt Lasse som  
hogger selv

AT Studio



Nytt siden sist…

Ring vårt servicekontor på 
35 58 82 00
Åpningstid: Mandag til 
fredag fra 9.00 til 15.00
Tast 1 for Privat tømme-

rinnmelding (tjenesten er bemannet man., 
ons. og tors)

Er eiendommen i Rogaland eller 
 Vestland – tast 1

Er eiendommen i Agder eller 
 Telemark – tast 2
 Tast 2 for økonomi
 Tast 3 for medlemskap
 Tast 4 for transport

Er eiendommen i Rogaland eller 
 Vestland – tast 1

Er eiendommen i Agder eller 
 Telemark – tast 2

 DESEMBER 2020INFORMASJON FRA AT SKOG

I AT Skogs årsmøte ble det vedtatt 3 % for-
rentning på medlemmenes andelsinn-
skudd. 4,1 millioner kroner ble fordelt og 
godskrevet medlemmenes konto den 30. 
oktober. Bilag til regnskapet blir produsert 
og lagt ut i Min side i løpet av kort tid. 
Forrentningen beregnes både av det obli-
gatoriske innskuddet og tilleggsinnskud-

Årlig utfører eksterne revisorer kontrol-
ler i AT Skog. I år skjedde revisjonen i 
Vest-Telemark. - Revisor Fredrik Eliasson 
fra Intertek registrerte ingen avvik og 
var veldig fornøyd. 
 Forbedringsforslagene handlet om 
bruk av markfuktighetskartet ved plan-
legging av hogster og kjøring der det er 
minst mulig risiko for sporskader, sier 
kvalitet- og miljøleder i AT Skog, Ann 
Kristin Lunde. I interne kontroller av 
hogster er kravet at 2 % skal revideres. 
Kontroll av entreprenører viste at de er 

Alle fakturaer, tømmeroppgjør og års-
oppgaver er tilgjengelige på Min side. 
Der publiseres også årsrapport og 
annen informasjon til medlemmene. 
Har du ikke tatt i bruk Min side? Gjør 
som over 6000 andre og logg deg på. 
Min side er like enkel som nettbanken. 
Du logger deg inn med BankID. Skogeier 
kan også gi regnskapsfører tilgang til 
Min side, slik at dokumentasjon kan 
hentes ut direkte og kjapt av regnskaps-
fører etter behov. Se atskog.no for 
hvordan du tar i bruk Min side - eller 
kontakt oss.

Sesongen for hogst utført av skogeierne 
selv, er i gang for fullt. Årlig melder skogei-
ere inn rundt 175 000 kubikk tømmer til 
AT Skog, som primært er utført med mot-
orsag i egen skog. Når du fyller ut den pri-
vate tømmerinnmeldingen i Min side, ser 

AT Skog har ansatt Arild Omestad som 
skogbruksleder i Vest-Agder med kontor-
sted i Lyngdal. Arild (50) kommer fra job-
ben som lærer i skog og naturrelaterte 
fag ved KVS Lyngdal. Han begynner i AT 
Skog på nyåret. 

det 31.12.2019. Forrentningen er godskre-
vet din konto fullt ut, forutsatt at du har 
fullt innbetalt andelsinnskudd og ikke har 
ubetalte, forfalte fakturaer til AT Skog. 
 Vi minner om at medlemskontingenten 
for 2020 har forfalt til betaling. Savner du 
faktura, ta kontakt med vår regnskapsav-
deling.

gode på å forebygge sporskader og iva-
reta miljø- og kulturverdier. AT Skog har 
mange skogeiere som hogger i egen regi 
og minimum 5 % av alle hogstene skal 
kontrolleres. Områdene som ble kontrol-
lert i år er øvre Telemark, Sørlandet og 
Vestlandet. - Resultatet viser forbedring 
fra tidligere år, og det ble ikke registrert 
noen alvorlige avvik. Skogeierne er flinke 
og utfører hogst etter sertifiseringskrave-
ne. AT Skog takker alle skogeiere og 
entreprenører som har deltatt på årets 
kontroller, oppsummerer Lunde.

du hvilke sortiment du kan levere til AT 
Skog og priser. Hvordan du fyller ut en 
tømmerinnmelding, ser du på You Tube 
under AT Skog. Vi gir deg svar innen 48 
timer, forutsatt at vi har alle opplysningene 
som trengs.

Kontakt oss

Full oversikt i Min side

Ny skogbruksleder

Penger er overført til konto

Kontrollresultat i AT Skog

Hvordan melde inn tømmer?

Magnus Austad (fra v) og Olav Inge Nordbø fra AT Skog med revisor Fredrik Eliasson fra Intertek under revisjon i Vrådal.


