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Nytt

Ruben Bøtun (til venstre) og Kolbjørn Vole.

Vurderer du skogvern?
Kontakt oss!
Elvemusling og naturlig furuskog har hovedrollene i dagens
befaring med AT Skog. Hvem vurderer hva som skal vernes?
Og hva er skogen verdt?
Skogeier kan kontakte AT Skog for hjelp
til en frivillig verneprosess. Og i andre tilfeller er det statens regionale aktør,
Fylkesmannen, som ønsker en vurdering
av spesielle naturkvaliteter.

Oppdraget i dag startet hos Fylkesmannen i Vestland, som ønsker vern av
et område med elvemusling, forklarer
Ruben Bøtun. Han er prosjektleder for
frivillig vern i AT Skog og er på oppdrag i

Osterøy der 13
skogeiere er
involvert i verneprosessen.
Det er ikke ofte
at så mange
grunneiere er
involvert, men det
aktuelle vassdraget med elvemusling strømmer gjennom
mange eiendommer.

Hvor
verdifull
skogen
er med tanke på
naturkvaliteter, skal
sjekkes ut av en
biolog.

Befaring

Til befaringen har Ruben med statens
skogsakkyndig, Kolbjørn Vole. Sammen
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utfører de en skogtakst. Antall trær og
kubikk skal kartlegges. Hvor verdifull skogen er med tanke på naturkvaliteter, skal
sjekkes ut av en biolog.
I en verneprosess kan grunneieren
tilby områder til vern. AT Skogs ansatte
på frivillig vern bistår skogeierne, som
vurderer vern av skog. Fylkesmannen
vurderer deretter om området er interessant nok til å vernes, men har ellers
ingen medbestemmelsesrett på hva
grunneierne skal verne. Er en verneprosess interessant for Fylkesmannen, kommer statens skogsakkyndig med et
erstatningstilbud til hver av skogeierne.
I fjor brukte staten en halv milliard
kroner på å verne skog. Stortingets mål
er å verne 10 prosent av skogen i Norge.
Hittil er 5 prosent av skogen vernet i
reservater og nasjonalparker.
– AT Skog har et godt samarbeid med
fylkesmennene. Fylkesmannen tar ofte
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kontakt med oss om områder de ønsker
vurdert til vern. Når skogeiere tilbyr
områder til vern, blir det sendt ut egne
biologer fra Fylkesmannen for å se på
miljøverdier og om naturkvaliteten er så
god at vern er ønskelig. I mange tilfeller
kommer initiativet fra skogeieren selv,
som ser at skogen er spesiell, sier Ruben.

Naturverdier

– Mange skogeiere kjenner ikke til ordningen med frivillig vern. AT Skog jobber
for et aktivt skogbruk, men skogvern kan
være et godt alternativ der det er vanskelig å drive moderne skogsdrift.
Uansett er det ikke sånn at frivillig vern
skjer i områder som ikke har høye naturverdier. Som sagt er det staten og
Fylkesmannen som vurderer vern eller
ikke – og hva erstatningssummen skal bli
i samarbeid med AT Skog.
Les hele saken på atskog.no.

Skiltkrav til skogsdrift
AT Skog oppfordrer alle skogeiere til å anlegge en god
velteplass. Kravene til lasting langs offentlig vei er strenge.
tømmerhogst inntil offentlig vei, eller der
tømmeret legges på velteplass ved
offentlig vei, gjelder veimyndighetenes
bestemmelser.

Varslingsplan

Alle tømmerdrifter som oppfyller et eller
flere av kriteriene under, krever
arbeidsvarslingsplan som skal godkjennes av Statens vegvesen før drift igangsettes:
• Tømmer hogges eller legges
nærmere veiskulder på offentlig vei
enn 3 meter
• Tømmerbil må stå helt eller delvis i
kjørebane på offentlig vei eller gang/
sykkelvei under pålessing
• Tømmerbil må rygge inn på eller ut
fra offentlig vei for å komme inn på
velteplass

Benytt muligheten for tilskudd og skogfond med skattefordel. Snakk også gjerne med naboer om det kan være aktuelt
med en felles velteplass. En god velteplass kan redusere driftskostnader og gi
bedre flyt i tømmertransporten. Med

Samme krav til alle

En arbeidsvarslingsplan vil alltid ha krav
til skilting i forbindelse med tømmerhogst og tømmertransport. På fylkes- og
riksveier med stor trafikk, er det i mange
tilfeller krav om nedsatt fart og varsellamper som omfatter 15 til 20 skiltpunk-

Til skogeiere som
hogger selv i Vestland
og Rogaland

Frivillig vern
PROSESSEN: Dialogen starter mellom
skogeier, AT Skog, Fylkesmannen og
Miljødirektoratet. Hvis tilbudt område har
miljøkvaliteter som er tilstrekkelige, starter prosessen med skogtakst, befaring og
pristilbud. Tidsperspektiv fra oppstart til
vernevedtak er normalt 3 til 4 år.
GRATIS: Prosessen er kostnadsfri for
skogeier.
ERSTATNING: Skogeier får et erstatningstilbud fra staten når skogtakst og befaring
er gjennomført. Med bistand fra AT Skog
gjennomføres det så en sluttforhandling
på erstatningstilbud. Hvis tilbud og verneforskrift aksepteres av skogeier, fattes
endelig vernevedtak av Kongen i statsråd.
Erstatningen er skattefri for skogeier.
Vurderer du frivillig vern? Send epost til
simon.thorsdal@atskog.no eller fyll ut
skjema på vår nettside.

ter. I en del tilfeller stilles det krav om
manuell dirigering og bruk av hjelpemann. Kravene er de samme til en liten
motormanuell tømmerdrift på 15 til 20
m³ eller en større hogst.

7500 kroner i egenandel

AT Skog har ansatte med nødvendig
kompetanse for å søke om, stå ansvarlig
for og ivareta praktisk gjennomføring av
arbeidsvarsling og skiltplaner. På alle AT
Skogs drifter som trenger arbeidsvarslingsplan, gjør vi denne jobben. Skogeier
må betale en egenandel på 7500 kroner
for dette. I private drifter er skogeier selv
ansvarlig for arbeidsvarsling og skilting.
Når naboer samarbeider om hogst, kan
kostnader til arbeidsvarsling/skiltplan
fordeles på flere skogeiere ved samtidig
drift.

Velteplass for framtiden

Ekstrakostnadene knyttet til velteplasser
mot offentlig vei kan reduseres eller fjerAnca
Andrei.
nes
ved
god planlegging av framtidige
hogster. Den beste løsningen er å investere i gode velteplasser og snuplasser,
slik at tømmerbilen ikke må stå i veibanen for å laste tømmer. I mange tilfeller
benyttes de samme driftsveiene gang på
gang. En god velteplass/avkjøring er en
god investering for eiendommen.
Mer info tømmerdrift og tømmerlasting ved offentlig veg finnes hos Lovdata
(FOR 1966-11-04-4011).

John Lia sammen med døtrene Alis og Johanne, og far Anders Lia.

John er femte
generasjon skogeier
– Vi har det vanvittig greit der far og sønn kan enes så veldig, sier
Anders Lia. Han lot sønnen overta gården i Vegårshei med tilhørende skogeiendom allerede da John var 28 år.
– Jeg hadde tenkt at jeg ville bosette meg
på gården, sier John (40). Han er snekker
og kombinerer byggoppdrag med egen
innsats i skogen. Skogsarbeidet gjør han
ofte sammen med faren.

Trives som gårdsgutt

– Det er veldig viktig at neste generasjon
få overta når de er interessert. Å vente i
årevis, kan føre til at interessen og motivasjonen blir borte, sier Anders (68).
John giftet seg med Anne Sofie i 2006,
flyttet inn i hovedhuset på gården og var
en motivert skogeier.
– Da er det dumt
å vente. Det er
Det er ikke
ikke noe mål å
penger i
sitte og gnu på
skauen
eiendommen,
om du ikke gjør noe sier Anders, som i
årene etterpå har
med den.
trives godt som
gårdsgutt.
John er femte generasjon skogeier på
gården. Siden har det vært en John og en
Anders i annenhver generasjon, som har
holdt gård og skog vedlike. I dag er skogeiendommen på 3700 mål.
– Det er ikke penger i skauen om du
ikke gjør noe med den, sier de to. Anders
har gravemaskin og er etterspurt til
markberedning, men prøver å trappe
ned arbeidsmengden. Da Anders overtok
gården etter sin far, John, var han 31 år.

Faren omkom i skogen

– Far var veldig nøye med å lære meg

opp i sikkert skogsarbeid. Så glemte han
det sjøl. Han skulle skjære ned et tre.
Han kom ikke helt gjennom stammen
med motorsaga før han måtte fylle på
mer bensin. Det blåste. Treet, som han
nesten hadde felt ferdig, datt over far. Å
jobbe i skogen, kan være farlig arbeid.
Det er derfor viktig å være fokusert og
ikke glemme seg vekk. Men hva skal
man gjøre etter en ulykke? Ting kan gå
galt andre steder, også. Det er skogsarbeid vi liker å drive med.

Per i dag er det kun muligheter for å levere egenhogster i kommunene Voss,
Ullensvang, Ulvik, Eidfjord og Kvam hvor
sagtømmeret går til Moelven Granvin
Bruk. I øvrige deler av Vestland og
Rogaland er det fremdeles usikkerhet
knyttet til hvem som blir kjøper av sagtømmeret kommende vinter. Vi må derfor
vente med å inngå private tømmerkontrakter til vi vet hvilke lengder skogeierne
skal kappe på. Vi forventer at dette kommer på plass i løpet av oktober. AT Skog vil
da sende ut ny info til dere som har planer
om å hogge selv kommende vinter. Mer
informasjon kommer fortløpende på
atskog.no under «Tømmerinnmelding».

Ta i bruk Min side

Skogen lokker

John Lia blir av og til lei av å snekre.
Han kjenner at skogen lokker. I fjor tok
han ingen snekkeroppdrag i et halvt år
og bygde ny garasje hjemme hos seg
selv. I tillegg har han fått god kontroll
på skogeiendommen i perioder med
snekkerpauser.
– Avstandsregulering og ungskogpleie er gildt arbeid. Å stelle skauen gir
mye bedre verdi. En ting er at det ser
fint ut, men hovedgrunnen til ryddingen er at trærne skal vokse bedre. Jeg
ryddet mye for fem år siden, men nå
kan jeg ikke se at jeg har ryddet der.
Skogen vokser så fort opp igjen. Jeg
liker å ha ting på stell. Det er motivasjonen min som skogeier, sier John.
Han vil at eiendommen skal være så
godt vedlikeholdt at det er overkommelig for neste generasjon å overta. De
to døtrene, Alis og Johanne, deltok i
skogplantingen i vår. Da plantet familien 6000 grantrær etter hogst.

Alle fakturaer, tømmeroppgjør og årsoppgaver er tilgjengelige på Min side. Der publiseres også årsrapport og annen informasjon til medlemmene. Har du ikke tatt i
bruk Min side? Gjør som nesten 6000 medlemmer i AT Skog og logg deg på. Min side
er like enkel som nettbanken. Du logger
deg inn med Bank-ID. Skogeier kan også gi
regnskapsfører tilgang til Min side, slik at
dokumentasjon kan hentes ut direkte og
kjapt av regnskapsfører etter behov. Se
atskog.no for hvordan du får tilgang - eller
kontakt oss.
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Nytt siden sist…

Skogprat med natur og friluftsliv
AT Skog inviterte en gjeng fra natur- og
friluftsliv i Telemark til skogprat i
august. Fagsjef Simon Thorsdal tok med
gjestene til et hogstfelt og forklarte
hvordan skogdrift utføres etter Norsk
PEFC Skogstandard. Eirik Knive fra
Forum for natur og friluftsliv i Telemark
(fra v.), Jon Atle Holmberg fra DNT

Telemark, Tormod Svartdal fra
Naturvernforbundet i Telemark,
Åsmund Myhre fra Skien Turlag og
Bjørnar Løkstad fra Grenland friluftsråd
kvitterte tilbake at skogpraten var nyttig
og lærerik. Det var den også for AT
Skog, som vil invitere til flere dialogmøter.

Bruk eller vern? Ja takk, begge deler

Mari Bolkesjø (37) eier skog i et av de
mest mediaomtalte områdene for skogvern. – Det er viktig for meg å ta vare på
verdifull skog. Jeg er opptatt av dialog og
ikke konflikt rundt spørsmål om bruk
eller vern, sier Mari, som er fra Notodden

Bestill planter nå
Etterspørselen etter planter er stor.
Planlegg plantesesongen i tide og bestill
planter så fort du har oversikt over type
og antall. Du bestiller i Min side på

i Telemark og eier skog i området ved
Follsjø, der ulike organisasjoner de siste
årene har vært aktive på jakt etter miljøverdier.
– Vi er ulike aktører som må anerkjenne hverandres interesser. Jeg inviterer og
deler det jeg vet om skogeiendommen
min, men jeg er også opptatt av at skogen
er en viktig næring. Skal vi verne skog, må
vi være 100 % sikre på at skogsområdet
er så viktig at det skal bindes opp for all
tid. Vi må få en metode som er forankret i
riktige prosesser og som gjelder for alle.
Kartleggingen må bli som Justervesenet,
der en kilo er en kilo. Det viktigste for å
oppnå et vellykket prosjekt, er dialog, presiserer Mari. Les hele artikkelen på
atskog.no

atskog.no. Kontakt skogkulturavdelingen
for spørsmål rundt planter/plantelevering.
Vestland: vidar.jodre@atskog.no
Agder: gunnar.evja@atskog.no
Telemark: pal.hekkli@atskog.no

Nye skogbruksledere
Karl Andreas
Johannessen (28)
fra Grimstad og
Kjell Anton
Svennevik (30) fra
Tønsberg er
ansatt som skogbruksledere i AT
Karl Andreas Johannessen.
Skog. Begge er
utdannet i skogfag fra NMBU på
Ås. Karl Andreas
er kontaktpersonen til skogeierne
i Grimstad,
Vennesla,
Lillesand,
Kjell Anton Svennevik.
Hægeland og
Kristiansand. Kjell Anton dekker området
Samnanger, Bergen, Kvinnherad nord,
Askøy, Bjørnefjorden, Øygarden, Fjell,
Sund, Austevoll, Fitjar, Tysnes, Stord,
Sveio og Bømlo. Skogbrukslederne gir
skogfaglig råd og veiledning til skogeierne, kjøper tømmer og administrerer
skogtjenester.

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

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

