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Nytt
– Det ble mer tømmer enn jeg hadde
trodd. Hvis jeg ikke hadde hogd skogen,
hadde jeg ikke hatt de pengene til investeringer. Jeg sitter igjen med en god sum.
Først tenkte jeg at det hogde området
skulle bli til beite for sauene, men jeg har
nok av beite. Nå tenker jeg at det er kjekt
for framtidige generasjoner at jeg planter ny skog, sier skogeieren og hjelper
sønnen Olaus (1) opp til bordet, der småkakene frister.

Oppkalt etter gårdeier

– Olaus er oppkalt etter han som bodde
på denne gården for 150 år siden. Den
forrige eieren hadde bygd en skogsbilvei
og hadde planer om å hogge, men så ble
det ikke noe av. Skogen jeg eier er fordelt på tre eiendommer, forklarer
Henriette.
– Det er lett å se skoggrensene på
Vestlandet, for trærne er plantet i tydelig
definerte parseller oppover liene.
– Skogen jeg eier er plantet i ulike tidsperioder, så det har bodd en aktiv skogbruker på gården. Neste gang jeg kan
bestille hogst, er om 10 til 15 år. Og trærne
jeg planter i år, kan Olaus hogge.
Henriette er opptatt av biologisk mangfold
i skogen og at det hogges med hensyn.

Opptatt av CO2 binding

Planter skog til Olaus
– Jeg fikk lyst til å være bonde, sier Henriette Sunde, som
har kjøpt et småbruk i Jølster i Sunnfjord. I sommer skal hun
plante ny skog.
– Jeg kjøpte gården alene i 2014. Det er
ikke lett å finne en gård for salg med
skogeiendom, men faren min fikk vite
om muligheten. Jeg er oppvokst i nærheten, forklarer Henriette, som driver med
sau og omsorgstjenesten Inn på tunet. I
fjøset har hun 88 sauer. Lammingen
starter i midten av april.

Godt tømmeroppgjør

I 2018 fikk hun utført hogst på eiendommen med hjelp av skogbruksleder
Torgrim Østgård. Han er kontaktpersonen
i AT Skog for skogeierne i Hardanger,
Bremanger, Kinn, Sunnfjord, Askvoll,
Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen. Da fikk
hun hogd 1200 kubikk tømmer.

– Gran er kanskje ikke så populær for den
vokser voldsomt på Vestlandet, men vi
har kontroll på hvor den vokser. Jeg er
aktiv i fylkesstyret i Sogn og Fjordane bondelag og det provoserer meg voldsomt at
ikke skogen skal
Nå får
regnes inn i gårdens klimaregnogså
skap. Skogen binlandbruder jo CO2. Jeg har
ket støtte fra
tenkt mer på hvor
Innovasjon Norge
viktig det er med
til å bygge fjøs i tre. CO2 binding enn
Det er veldig bra
selve tømmerverdien når jeg velger
å plante.
– Jeg tror vi er i en god trend og at
bevisstheten rundt klima og skog er
økende. Nå får også landbruket støtte
fra Innovasjon Norge til å bygge fjøs i tre.
Det er veldig bra, oppsummerer
Henriette Sunde.
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AT Skog selger seg
helt ut av Moelven
Industrier

Finn Olav tilbyr hjortehjelp
Finn Olav Myhren koker hjortekjever, trekker ut tenner og prøvefisker fjellvann. – Jeg har drømmejobben.
Han er friluftsmann og jeger. Jobben i
Faun Naturforvaltning passer perfekt.
Faun Naturforvaltning ble etablert for
18 år siden og har i dag hovedkontor i
Fyresdal i Telemark og lokalkontor i
Grimstad. Nå har Faun i tillegg etablert
seg på Vestlandet, med Finn Olav i Førde
og to andre kolleger i Sveio.
– Jeg har alltid vært interessert i jakt,
fiske og natur. Jeg prøvde meg en periode som gårdsarbeider, men valgte
utdanning med bakgrunn i interessene
mine. Faun har et veldig godt fagmiljø og
vi jobber tett sammen, selv om vi sitter
spredt rundt i Norge, sier Finn Olav, som
er fra Arendal, men har slått rot i Jølster
der han bor med kone og barn.

Fag og forskning

– Jobben er variert og omfatter alt fra
feltarbeid i barmarkperioden, innsamling
av data og rapportering. I Faun tilbyr vi
alle typer fagfelt og oppdrag innenfor
natur- og miljøforvaltning, også i vest. Vi
er en gjeng som jobber med forvaltning
av vann, fisk og hjortevilt, konsekvensutredninger, kartlegging av biologisk mangfold og utvikling av naturområder.
– Det er mange meninger om forvaltning av hjortevilt. Våre rapporter er imidlertid alltid basert på faglige vurderinger
og anvendt forskning. Det er et viktig
grunnlag for å si hva som kan være rett
og galt å gjøre i forvaltningen, forklarer

Finn Olav, som nylig kokte 86 hjortekjever. Dyrene var felt fra 2013 i Fjaler kommune og oppbevart i en fryser. Svarene
kommunen søker om alder og framtidig
bestandsregulering, finnes i tennene.
– Hva slags tjenester kan dere tilby
skogeierne?
– Vi kan undersøke mulighetene for å
utvikle naturressursene på eiendommen
videre, samt bidra til å utarbeide søknader til prosjektstøtte. Ser vi på eiendommen din og finner for eksempel at du
har en lakserett, kan denne være gull
verdt. Gjennom Faun har skogeierne tilgang til rådgivning innen de fleste tema
de kan ha bruk for i forvaltningen av sin
eiendom, forklarer daglig leder i Faun,
Tor Gunnar Austjord.

Overskudd

– AT Skog kom inn på eiersiden i Faun i
2008 og eier 52 % av selskapet. I 2019
ble Faun kåret til Gasellebedrift i Dagens
Næringsliv. De siste årene har omsetningen ligget rundt 12 millioner i året med
bra overskudd. Faun har hatt kraftig
vekst de siste årene.
– Alle medlemmer i AT Skog får en
gratis time rådgivning om de ønsker det.
I tillegg har vi en avtale om rabatter for
medlemmer som har signert
BEDRESKOG avtaler.
Se mer på fnat.no

Glommen Mjøsen Skogs anvendelse av
forkjøpsretten, utløste også tilbudsplikt
på samtlige aksjer til øvrige aksjonærer.
Glommen Mjøsen Skog har, i tråd med
aksjonæravtalen, sendt AT Skog tilbud på
kjøp av alle aksjene i Moelven Industrier.
Prisen på aksjene er tilsvarende den
Skog Holdco ville kjøpe aksjene for fra
Eidsiva og Felleskjøpet.
AT Skog har hele tiden hatt to mulige
utganger av denne prosessen. Vi har
hele tiden ansett begge som like gode
utfall, dog med vesentlig forskjellig innhold. AT Skog skisserte tidlig begge disse
utgangene da prosessen ble initiert i
desember 2019.
Enten ville vi gjennom vårt kjøp, gjennom Skog Holdco, bli en større eier og
sammen utvikle Moelven videre med
øvrige eiere,
Eller ville Glommen Mjøsen bruke sin
forkjøpsrett og med det bli en dominerende eier med over 50 % av aksjene.
Hva er så AT Skogs vurdering og grunnlag nå for å selge alle aksjene i Moelven
Industrier?
AT Skog er ikke komfortabel med en
fortsatt innelåst posisjon. En mulighet
for exit er derfor kjærkommen og det til
en fornuftig pris her og nå.
Spekulasjoner om høye verdsettelser ved
en eventuell børsintroduksjon og nedsalg til andre investorer, blir på dette
tidspunktet en for stor risiko slik eiersituAnca Andrei.
asjonen
er. En slik prosess vil også kunne
medføre utvanning av skogeierskapet og
er ikke i tråd med de intensjonene AT
Skog har med deltagelse i Moelven
Industrier.
AT Skog vil fortsatt være en god og
forutsigbar tømmerleverandør til
Moelven – konsernet og ønsker
Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog
lykke til videre med eierskapet i Moelven
Industrier.
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Vårkampanje på
ungskogpleie
– Ungskogpleie er det viktigste tiltaket du kan gjøre i skogen din,
sier AT Skogs ansvarlig for skogkultur i Telemark, Pål Hekkli.

Status økonomi

Skogsarbeider Jens Tore Aakre i AT Skog
og Lars Holthe rydder ungskog.

Ungskogpleie går ut på å skaffe de
beste trærne plass slik at de kan utvikle
seg uten unødig hindringer av andre
trær. Fortrinnsvis fjernes trær av dårligere kvalitet. Fremtidstrærne blir satt
igjen jevnt fordelt og i et antall tilpasset
voksestedet. Tiltaket medfører ikke
uttak av tømmer, men arbeidet kan
finansieres med innestående skogfondsmidler. Bruk av disse midlene
medfører en betydelig skattefordel, noe
som gjør et økonomisk fornuftig tiltak
enda mer lønnsomt. I tillegg ytes det
normalt offentlige tilskudd til dette
arbeidet. Det er viktig å komme i gang i
en relativt tidlig fase i ungskogens liv.
Venter du for lenge, blir arbeidet både
kostbart og mindre effektfullt. Vi oppfordrer deg som skogeier til å ta en tur i
skogen for å se nærmere på ungskogen.
Ta kontakt med lokal skogbruksleder
dersom du ønsker bistand.
– Vi utførte 6000 dekar med rabattert
ungskogpleie i 2018. I 2019 økte dette til
over 7000 dekar. Vi kjører derfor vårkampanje på ungskogpleie også i år, sier Pål.

Vårkampanje
Bestill rydding av ungskogen din før
17. mai og få prisavslag.
10 % rabatt på veiledende pris.
Forutsetter at oppdraget er berettiget
tilskudd fra NMSK (nærings- og miljø
tiltak i skogbruket).
Ta kontakt med skogbrukssjefen i din
kommune for info om gjeldende
tilskuddssats.
Arealet som skal ryddes må være
minimum 10 dekar i omfang.
Må gjennomføres i løpet av 2020.
Bestill via servicekontoret, skogbruksleder, skjema på atskog.no eller skogkulturgruppa
Eventuelle befaringer kan gjøres etter
17. mai.
AT Skog står fritt til å velge arbeidskraft og tidspunkt for gjennomføring.

Totalomsetningen i 2019 var 1 milliard
kroner. Driftsresultatet ble 9,1 millioner
kroner, EBITDA ble 14,3 millioner og
resultat før skatt 32,5 millioner kroner.
Sammenlignet med 2018 har AT Skog hatt
en omsetningsvekst på drøyt 220 millioner kroner, eller 28 %. Veksten skyldes i
all hovedsak fusjon med Vestskog.
Driftsresultatet i 2018 var 15,0 millioner
kroner, EBITDA, 19,0 millioner kroner og
resultat før skatt 21,9 millioner kroner.
Medlemmer i AT Skog har mottatt 26,9
millioner kroner i stordriftstillegg, andelseiertillegg og andre tillegg i 2019. Dette er
7,0 millioner kroner høyere enn i 2018.
Med bakgrunn i medlemmenes samhandel i 2016, 2017 og 2018 ble det utbetalt 25,0 millioner kroner fra etterbetalingsfond i november.
Finansielle midler er plassert i henhold
til vedtatt investeringsstrategi. 2019 var et
godt børsår og verdien av AT Skogs finansielle portefølje økte med rundt 5,0 millioner kroner i forhold til verdien ved årets
begynnelse. Dette tilsvarer 9 % avkastning
i 2019.
Egenkapitalandelen i foretaket er solid
med 78 % (83 % i 2018). Ved årets slutt
utgjør andelsinnskuddet 136 millioner
kroner.
Styret foreslår at årets resultat etter
skatt på 32,5 millioner kroner disponeres
med en forrentning av andelsinnskuddet
på 3 % (4,1 millioner kroner) og at det settes av 15,0 millioner kroner til AT Skogs
medlemsfond (Medlemskapskapitalkonti).
Resterende overføres til annen egenkapital. Styrets forslag skal behandles i AT
Skogs årsmøte 11. mai.
I 2019 viser de fleste tilknyttede selskapene positive resultater og bidro samlet
med 4,4 millioner kroner, mot 3,3 millioner kroner i 2018. Årsresultatet til konsernet utgjorde 32,3 millioner, som er 7,7
millioner kroner bedre enn 2018.
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Nytt siden sist…

Planterekord

Gi regnskapsfører
tilgang

Nå kan medlemmer av AT Skog gi regnskapsføreren tilgang til skogeierportalen/
Min side. Alle dokumenter, som regnskapsføreren tidligere måtte få tilsendt
via skogeieren, er tilgjengelige. Det eneste
du som medlem av AT Skog må gjøre, er
å be regnskapsføreren registrere seg i
vårt system.
– Denne løsningen sparer alle for mye
tid. Det går kjappere og er sikrere og
tryggere for kunden, sier daglig leder i
Sunde Regnskap i Vegårshei, Steinar
Sunde. Han har ønsket seg denne løsningen en god stund.

Planteaktiviteten i AT Skog har i 2019 nådd
nye høyder. Hele geografien, fra øst til
vest, har hatt stor aktivitet. Totalt sett har
AT Skog solgt over 4,0 millioner planter i
2019. 2,8 millioner av disse er plantet ut
av AT Skog.
Aktiviteten i ungskogpleie har også økt

betydelig. I 2019 ble det utført ungskogpleie på drøye 20 000 dekar i regi av AT
Skog. Potensialet for ungskogpleie er
fremdeles stort, spesielt på Vestlandet.
Skogeierne har de siste årene satt av
en større andel av tømmeroppgjøret sitt
på skogfond enn tidligere. Dette er et
godt utgangspunkt for en ytterligere
økning av skogkulturaktiviteten framover.

Om skogsbilvei

Om markedsinfo

Avlyste møter
Valgkretsmøter i AT Skog og årsmøter i
skogeierlagene ble fra 12. mars avlyst. 36
møter var gjennomført da den alvorlige
utviklingen med koronaviruset førte til
avlyste møter. Når det gjelder det praktiske
rundt valg av utsending til årsmøte i AT
Skog 11. og 12. mai, vil vi komme tilbake til
dette. Avhengig av utvikling vil AT Skogs styreleder og administrerende direktør fortløpende vurdere om årsmøte må utsettes.

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
Skogkurs skal holde tre serier med kurs i
vår med skogsbilveier som tema.
Kursene handler om skogsveibygging for
entreprenører, veiorganisering og veivedlikehold. Det første kurset ble avviklet i mars. Du kan benytte anledningen
i Froland i Agder 27. til 29 april og Voss i
Hordaland 5. til 7. mai. Se skogkurs.no
for hvilke kurs som passer for deg.

Tømmermarkedet innenlands og utenlands får du oppdatert på atskog.no.
Under «Tømmermarkedet» kan du lese
marked- og produksjonssjef Hans Erik
Røras markedsinformasjon nasjonalt.
Daglig leder i eksportselskapet Viken AT
Market, Håkon H. Myhra, holder deg
oppdatert på eksportmarkedet.

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

