INFORMASJON FRA AT SKOG

JUNI 2020

Nytt

Odd Arne Hassel og Torbjørn Melås.

Feller trær, unngår
strømbrudd
Trær som henger over strømlinjer. Plutselig forsvinner
strømmen. Godt vi har Odd Arne og Torbjørn.
De to linjerydderne kjører rundt i Vestfold
og Telemark med motorsag, talje og vinsj.
Rundt fem meldinger daglig har tikket inn
denne våren fra innbyggere til kundeservicen hos Skagerak Nett. Alle saker som
involverer trær, blir videresendt til Odd
Arne Hassel og Torbjørn Melås.

200 000 strømkunder

De to kollegaene driver begge hvert sitt
firma og leier seg ut til Norsk
Skogrydding, som igjen har anbudet på
linjerydding for Skagerrak Nett. Skagerrak
Nett har en tinglyst avtale om rydding av
et gitt antall meter på hver side av strømlinjer. Selskapet drifter 17 000 kilometer

strømnett og leverer strøm til 200 000
kunder i Vestfold og Telemark. Norsk
Skogrydding jobber med å rydde unna
vegetasjon som er eller kan komme i
veien for infrastrukturen.

Kompensasjon for trær

– Vi har et ryddebelte, der vi kan fjerne
trær og kratt uten økonomisk kompensasjon til grunneier. Utenfor ryddebeltet
erstatter vi alt vi hogger. Vi skal levere
strøm til samfunnet, så vi må rydde det
som kan falle ned på linjene. Det har vært
et stort etterslep på linjerydding i mange
år og vi er ikke helt i rute, forklarer linjeryddingskoordinator Gaute Gjerpen i

Høyspentlinjene
skal ryddes
hvert sjette år og
ryddebeltet er
30 meter bredt

Skagerrak Nett.
Stort sett går samarbeidet med
grunneierne fint.
Linjerydding er et
økt krav fra myndighetene.

Oppdrag i hele Norge

– Høyspentlinjene skal ryddes hvert
sjette år og ryddebeltet er 30 meter
bredt, forklarer Odd Arne. De andre
linjene ryddes etter behov. Norsk
Skogrydding tilbyr linje- og trasérydding
av skog samt tilhørende tjenester
i hele landet. Selskapet er basert på
eksisterende virksomhet i AT Skog, SB
Skog og Agder Linjerydding, som 100 %
datterselskap. Hovedkontoret er i Skien
med lokalkontor i Drangedal og Elverum.
I barmarksesongen er rundt 100 personer
i gang for Norsk Skogrydding.
Se hele saken på atskog.no
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Styreleder gjenvalgt for
10. gang
– Takk for utrolig god deltakelse. Dette fungerte veldig bra, oppsummerte styreleder Olav A. Veum etter AT Skogs første digitale
årsmøte.

Nytt av året er at styreleder velges for 2
år av gangen. Dette betyr at Olav A.
Veum i alle fall skal lede styrets arbeid
fram til 2022.

Medlemsutbytte

Resultatregnskapet for 2019 viser et
resultat før skatt på 32,5 mill. kroner
og et driftsresultat på 9,1 mill. kroner.
Styrets forslag til hvordan overskuddet
skulle disponeres, ble enstemmig vedtatt. Medlemmenes innskutte kapital
forrentes med totalt 4,1 millioner kroner, som utgjør en forrentning på 3 prosent. Det blir overført 15 millioner kroner til medlemskapitalkonti. Det betyr
at medlemmer som har levert tømmer
til AT Skog i 2019, vil få dette beløpet
fordelt etter samhandelen de har hatt
med AT Skog og avsatt på «egen konto»
i sitt navn. Årsmøtet kan senere, etter
forslag fra styret, vedta å utbetale disse
pengene. Resterende 12,875 millioner
kroner overføres til annen egenkapital.

Planavdelingen vant
anbudskonkurranse
AT Skog har signert kontrakten om «Skogtaksering E18 Dørdal –
Grimstad». Dette oppdraget er vunnet i konkurranse med blant
andre Glommen Mjøsen Skog, Norskog og Nettskog.

Ann Kristin Lunde på revisjon hos skogeiere

AT Skog ble eksternrevidert av Intertek
over Teams i uke 20. På grunn av koronasituasjonen ble feltbefaringene utsatt til
oktober. Kvalitet- og miljøleder Ann Kristin
Lunde i AT Skog melder at revisorene var
meget godt fornøyd. Det ble ingen avvik.
- Revisorene synes vi jobber på en veldig
god måte og oppsummerte at AT Skog har
et velfungerende og strukturert system,
sier Lunde. Organisasjonen fungerer godt
med forbedringsarbeidet gjennom læring
og erfaringsutveksling.

27 mill. i tillegg

Olav Veum med gjengen som sørget for teknisk support under årsmøtet.

Etter mange gode tilbakemeldinger og ros
for godt resultat i 2019, takket Veum for
den gode responsen fra utsendingene.
– Dette gir masse energi, sa Veum,
som ble gjenvalgt som styreleder for 10.
året på rad. Alle årsmøtesakene ble vedtatt uten behov for avstemming. 68 av 69
utsendinger fra AT Skogs valgkretser deltok på møteplattformen Teams. I uka før
årsmøtet 11. mai, ble alle invitert til et
testmøte der lyd, mikrofon, chatfunksjon
og avstemming via Questback ble gjennomgått.

Varamedlemmer til styret: Ivar
Tangeraas, Trygve Haugeland og Aud
Slettehaug

Dette er AT Skogs nye styre

Styreleder: Olav A. Veum
Nestleder: Bengt Drageset
Styremedlemmer: Åse Egeland, Hølje
Kristian Jore, Birgit Eiken, Even Hedland
og Gunn Brekka. Styrerepresentanter fra
de ansatte er Hilde Haukom, Trond Saga
og Jon Bjarne Onsøien.

Årsmøte digitalt med Olav Veum, Simon Thorsdal og
Anders R. Øynes.

God krisehåndtering

Utsendingen fra Kristiansand valgkrets,
Kristian Stray, oppfordret til å gjøre tilleggene for tømmerleveranser til AT
Skog mer tydelige. Det er et godt poeng i
konkurransesituasjonen. AT Skog utbetalte i fjor 26,9 millioner kroner i eierskiftetillegg, stordriftstillegg, motormanuelt
tillegg og andelseiertillegg til medlemmer som solgte tømmeret sitt til AT
Skog. I tillegg til dette fikk rundt 3000
medlemmer etterbetalt totalt 25 millioner kroner, som følge av godt økonomisk resultat i perioden 2016 til 2018.

Trefelling langs
høyspentlinjer
Merk at skogeiere og entreprenører har
plikt til å melde fra til Skagerak Nett hvis
det skal hogges langs høyspentlinjer.
AncatilAndrei.
Hjelp
felling av skog nær høyspentlinjer
må bestilles i god tid slik at mannskapene
rekker å utføre felling før skogsdriften er
ferdig. Trefelling langs høyspentlinjer kan
være svært farlig. Hvis trefellingen gjelder
trær som står nærmere en høyspentlinje
enn 30 meter, skal Skagerak Nett alltid
varsles. Nettselskapet vil være behjelpelige med arbeidet for å unngå skade på
personer eller anlegg.
Se mer på skageraknett.no

Fornøyde revisorer

Håndtering av klager og miljøaspekter
utføres systematisk og krisehåndteringen
under Covid – 19 pandemien er utført
strukturert og risikobasert. I oktober skal
hogster i Drangedal, Nissedal, Kviteseid og
Midt-Telemark befares. Revisoren skal i
forkant plukke ut hogstene og det er
ønskelig at skogeier blir med ut i skogen. I
tillegg til kontroll av den konkrete hogsten,
vil det også være fokus på nyplanting og
ungskogpleie.

Fra v. Jon Bjarne Onsøien, Stein Magne Bårnes, Henning Pettersen og Kjetil Vinje, som alle jobber i
planavdelingen i Skien.

AT Skog var ikke lavest på pris, som ble
vektlagt 20 % i vurderingen. AT Skog var
best på alle de andre kriteriene i anbudet,
blant annet løsningsforslag, kompetanse
og bemanning. Jobben skal være ferdigstilt
innen 1. september 2020 og arbeidsoppgavene blir fordelt på de fleste av planavdelingens ansatte på AT Skogs kontor i
Skien.

at skogeierne får erstatning for skogen
som skal hogges for å bygge ny E18, forklarer Vinje.
Fra tidligere har AT Skog vunnet flere
anbud på E18-utbyggingen i Vestfold og
Telemark. Rugtvedt – Dørdal ble ferdig sist
høst. For tiden er planavdelingen i gang
med skogtaksering på strekningen
Langangen – Rugtvedt.

Vunnet flere anbud

Nye skogbruksplaner

Ansatte i planavdelingen har nå svært god
oppdragshorisont og det er stor glede
internt over oppdraget. Leder for plan,
Kjetil Vinje, har jobbet mye med anbudet.
– Oppdraget går ut på å måle opp og
verdsette skogen, cirka 26 000 dekar, slik

– I tillegg ferdigstilles skogbruksplaner i
Midt-Telemark, Nome, Kvam, Jondal og
Samnanger. I Marnardal er vi godt i gang
med å utarbeide nye skogbruksplaner.
Disse planene skal leveres i 2021, sier
Vinje.

Forsinket innkjøring
av biovirke
Vinteren 2019/20 var varm. Forbruket av flis
på flisfyringsanleggene som AT Skog leverer
til, ble vesentlig lavere enn planlagt.
– AT Skog har et stort lager av biovirke
på våre kaier og flisterminaler ved inngangen til sommeren. Vi har ikke plass til å
kjøre inn alt vinterhogd biovirke, som ligger
ute ved skogsbilvei, før fyringssesongen er i
full gang igjen i september/oktober, forklarer marked- og produksjonssjef Hans Erik
Røra i AT Skog.
– Vi håper at skogeierne er tålmodige
med oss og har forståelse for at dette virket
blir liggende lenger enn normalt. Prisene på
biovirke har falt nå i vår, men biovirke fra i
vinter vil selvfølgelig bli avregnet til avtalt
pris når dette blir kjørt inn, forsikrer han.
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Nytt siden sist…

Bygg velteplass for tømmer
tømmerdrifter og bruk av skogfondet,
gjør investeringen svært gunstig. Bildet
viser en velteplass med cirka 100 meter
skogsbilvei, som totalt kom på 250 000
kroner. Tilskuddet utgjorde 100 000 kroner, mens skogeieren tok de resterende
150 000 fra skogfondet. Når skogeier
bruker midler fra skogfondet, betales
kun 15 % i skatt av beløpet som tas ut.
Skogbruksleder i AT Skog bidrar med
planlegging av velteplasser.
Planavdelingen i AT Skog kan bidra
med en god veiplan, som legges ved
byggesøknaden til kommunen.

Ekstra hensyn i hekkesesongen
PEFC Norge vedtok i fjor retningslinjer
knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong.
De nye reglene sier at skogeier og entreprenør skal unngå skogsdrift i skog av
spesiell betydning for fuglelivet i perioden mai, juni og juli. Skog av spesiell
betydning for fuglelivet kan for eksempel
være eldre, sjiktet lauvtredominert skog.
– Dette har vært et ønske fra ornitologer. Vi har god dialog med interesseorganisasjoner og tar imot innspill, sier styreleder i PEFC Norge, Simon Thorsdal. Han
er også fagsjef i AT Skog.
– 99 prosent av skogarealet i Norge
har ikke hogstaktivitet som påvirker

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

Årets skogbrannplakat er oversatt til
engelsk, tysk, russisk og polsk. Du kan
bestille ønsket antall hos Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Send
bestilling til trykksak@dsb.no. Husk å
oppgi antall og adresse plakatene skal
sendes til.

Kontakt oss
om vern

Velteplass bygd høsten 2019.

Når tømmeret kjøres ut av skogen, blir
det lagret på en velteplass etter sortiment. Tømmerbilen som skal frakte
tømmeret fra skog til kunde, trenger
plass til å laste opp og snu. Kravet til
trafikksikkerhet og varslingsplaner langs
offentlig vei øker på. Det er derfor en
sterk anbefaling til skogeierne at det
investeres i velteplass. Staten bidrar
med 30 til 60 % i tilskudd for å etablere
skogsbilvei og velteplass. Fylkesmannen
rundt i Norge prioriterer tilskudd til velteplasser høyt. Kombinasjonen av en
effektiv, rasjonell og god logistikk rundt

Bestill skogbrannplakat

fuglelivet i hekkesesongen. I skog der løvtrær dominerer, hogges det ikke i mai,
juni og juli. Alle restriksjoner er en
begrensning for skogbruket, men med
god planlegging løser næringen dette
greit.
Norsk skogbruk utføres etter kravene i
Norsk PEFC Skogstandard. Der har også
rovfugler beskyttelse.
– Det er et krav at hogst ikke skal utføres nær rovfuglreder som er i bruk. Det
generelle kravet er en sone fra 50 til 200
meter rundt reiret, avhengig av art. I hekkesesongen skal denne sonen være fra
200 til 400 meter, sier Thorsdal.

Har du interesse for skogvern eller har
areal til vern? AT Skog tilbyr veiledning.
Du finner mer info på nettsiden under
frivillig vern. Send epost til simon.
thorsdal@atskog.no eller fyll ut skjema
på atskog.no.

AT Skog tar
fellesferie i to
uker i sommer
Alle ansatte i AT Skog tar ut ferie i uke
27 og 28. Virkesoppgjøret blir forsinket
med en uke som følge av fellesferien.
Oppgjørsdato blir fredag 17. juli i
stedet for mandag 13. juli. Sentralbord
og servicekontor holder også stengt i
uke 27 og 28.

Kontakt oss
Ring vårt servicekontor på
35 58 82 00
Åpningstid: Mandag til
fredag fra 9.00 til 15.00
Tast 1 for Privat tømmerinnmelding (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

