
hele veien og jobber kontinuerlig for 
bedre veier og kaier, oppsummerer 
bonden og skogeieren.

BEDRESKOG avtale
Han har BEDRESKOG avtale med AT 
Skog, som betyr at han får god hjelp av 
skogbruksleder Njål Søndenå og 
teamleder Arne Eiken, som følger opp 
skogeierne med BEDRESKOG avtale. 
 – Jeg tegnet avtalen sist høst. Jeg har 
fått mye god hjelp om bruk av 
skogfond, rabatt på planter og er sikret 
god tømmerpris, sier Johannes. 

Vei åpner 
for volum
Den produktive 
skogen er på 
650 mål, som 
også omfatter 
noe furuskog. 
Han får hogd 

rundt 2700 m³ tømmer i år. Med den nye 
skogsbilveien, som var en forlengelse av 
en tidligere skogsbilvei, er det kjørt ut 
3500 m³ fra eiendommen til Fattnes. 
Nabosamar-beidet og hogstaktiviteten er 
god i bygda. Det er totalt blitt hogd og 
kjørt ut rundt 12 000 m³ tømmer i vinter.
 – Hogsten planla vi sammen med 
naboene for flere år siden. Fra 
Statsforvalteren fikk vi 50 prosent 
tilskudd til vei og velteplass, mens 
kommunen bidro med 25 prosent av 
kostnadene. 

Stordriftstillegg
– Sammen med naboeiendommene får 
vi stordriftstillegg fra AT Skog. Til 
planting og pleie av skogen engasjerer 
jeg AT Skog til jobben, forklarer 
Johannes (56). Han overtok Fattnes 
gård da han var 30 år. Det langsiktige 
perspektivet er overført og fulgt opp i 
generasjoner.
 – Skogen jeg får hogd nå, ble plantet 
av bestefar på 1940 og 1950-tallet. Å 
plante skog er viktig for miljøet og for 
neste generasjon, presiserer 
skogeieren i Suldal.
 Se mer om medlemsfordelene på  
atskog.no

– Det er ikke så ofte jeg hogger skog, så 
jeg vil jo ha mest mulig betalt for 
tømmeret. Jeg har aldri sjekket 
tømmerprisen hos en konkurrent. Jeg 
er opptatt av samvirke, sier Johannes, 
som driver gården, som slekten har 
holdt i gang siden 1600-tallet.
Gården ligger idyllisk til på Fattnes i 
Suldal. Gården har fjell bak og 
beitemark og sjø foran. 
 –  Jeg fikk bygd 900 meter med 
skogsbilvei for tre år siden. Den 
begynner litt bratt fra gården, men det 

Nytt

Johannes Fattnes er heltidsbonde. Han leverer egg og 
kjøtt til Nortura og melk til Tine. Og tømmeret selger han 
til AT Skog.

Derfor er Johannes 
samvirkemann
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flater ut der skogen er, forklarer 
Johannes, mens han står på tunet 
mellom hønsehuset og fjøset. 

I ryggmargen
– Hvorfor jeg er en samvirkemann? Det 
ligger i ryggmargen. Det er ordnede 
forhold. AT Skog jobber for oss. 
Overskudd blir utbetalt, mens 
konkurrenter beholder avkastningen 
selv. I samvirke får jeg også god hjelp 
til planlegging og rådgivning. AT Skog 
har planlagt skogsbilveien. De er med 
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Overskudd 
blir utbetalt, 

mens konkurrenter 
beholder avkastningen 
selv.
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– Fra første dag har han fått mye frihet 
og grunnleggende opplæring. Han har 
taklet oppgavene godt fra dag en, sier 
skogsmaskinfører Odd Inge Moen i 
entreprenørfirmaet Framtre.
 – Sånne som Matias vokser ikke på 
trær, legger han til.
Matias har erfaring med flismaskin, men 
ellers var han ganske grønn da han 
møtte opp til første arbeidsdag i januar.

Bjarte ordnet lærlingplass
 – Jeg har alltid hatt lyst til å ta fagbrev 
som skogsmaskinfører. Jeg hørte derfor 
med Bjarte om jeg kunne lære hos ham. 
Jeg har alltid likt å være i skogen og 
jobbe med maskiner, sier Matias.
 Han har 3,5 år foran seg med 
opplæring. Det er Bjarte Tørresdal (51) 
og Odd Inge Moen (34) som er teamet i 
Framtre AS. Bjarte hogger og Odd Inge 
kjører tømmeret ut av skogen. Matias 
skal lære å kjøre begge maskinene, både 
hogstmaskin og lassbærer. Å få 
rekruttert dyktige maskinførere er en 

utfordring. Bjarte så derfor en god 
mulighet da Matias ønsket en utdanning 
i skogsmaskin.
 - Jeg kjenner Matias fra før og synes 
det er veldig kjekt at han er så 
interessert, sier Bjarte.
 Framtre AS er AT Skogs eget 
entreprenørselskap. For tiden er det to 
driftslag i firmaet, i Nord Rogaland og 
Nordfjord.

Opplæring i eget selskap
– Gjennom eget entreprenørselskap har 
AT Skog et verktøy for å drive opplæring 
av maskinførere. Vi ønsker å gi unge 
muligheter for læreplass. Vi er veldig 
fornøyde med Matias. Han blir godt 
ivaretatt og opplært. Utdanningsveien 
for unge som ønsker å bli 
skogsmaskinførere, er videregående 
utdanning i skogfag og deretter en 
lærlingplass, sier produksjonssjef i AT 
Skog, Christer Aartveit. Les hele saken 
med flere bilder på atskog.no.

Matias Langeland bestemte seg for lenge siden. Han ville 
kjøre skogsmaskin. I januar begynte han i lære hos to dyktige 
skogsmaskinførere. 

– Sånne som Matias 
vokser ikke på trær

Markedet endrer seg fort. Derfor 
oppdateres markedsinformasjonen fra AT 
Skog på nettsiden og jevnlig fra AT Studio. 
Tømmermarkedet er en av våre mest leste 
sider på nettsiden. Når du leser dette 
nyhetsbrevet, har vi også publisert en ny 
markedssending fra AT Studio med 
oppdatering nasjonalt og status i 
eksportmarkedet. Følg med på atskog.no.

Årsmøtet i AT Skog SA ble gjennomført 5. 
mai. I forkant av årsmøtet ble det i uke 11 
(14. til 18. mars) gjennomført digitalt valg, 
der alle medlemmer i AT Skog kan 
stemme fram utsending fra sin valgkrets til 
årsmøtet i AT Skog. AT Skog har 69 
valgkretser og det ble derfor stemt fram 
69 utsendinger i dette valget. I midten av 
april ble innstilling til årsmøtet fra AT 
Skogs valgkomité publisert på nettsiden. 
Du kan lese resultater fra årsmøtet og 
oppsummeringen under nyheter på 
atskog.no. På nettsiden og i Min side 
finner du også årsberetningen for 2021.

Anders R. Øynes (til v) og Olav A. Veum.

Bjarte Tørresdal (til v), Odd Inge Moen og Matias Langeland

Tømmermarkedet i 
flere kanaler

Nyhet fra årsmøtet 
i AT Skog

AT Skog inviterer alle medlemmer til 
informasjonsmøter til høsten. I uke 38 
og 39 arrangerer vi fysiske møter med 
nyttig info for alle skogeiere i AT Skog. 
Vi kommer tilbake med mer info om 
dato, sted og tid. 

– I løpet av 2021 har vi overtatt Eikås 
Sagbruk, Telemarksbruket og Hasås. Vi har 
gjennom hele 2021 jobbet med å struktu-
rere AT Skog som et konsern og lagt et nytt 
strategisk fundament for veien videre. 
Gjennom oppkjøpene har vi lagt grunnlaget 
for en industriell utvikling i verdikjeden, 
som understøtter skogens betydning og 
verdiskapingspotensialet i det grønne 
skiftet, sier adm.dir. Anders R. Øynes.

Verdiøkning på tømmer
Den økonomiske utviklingen på drift har 
vært svært god i 2021. Året har vært 
preget av et godt marked, som har 
bidratt til en vesentlig verdiøkning på 
tømmer. Internasjonalt har 
etterspørselen etter tre- og byggevarer 
medført en stor prisøkning nasjonalt og 
dette har gitt god uttelling i AT Skogs 
industrisatsing.

Historisk godt resultat – og 
etterbetaling på tømmer
AT Skog kan se tilbake på et svært aktivt og vellykket år. Godt 
samarbeid, god planlegging, stor etterspørsel etter tømmer og 
strategisk viktig satsing i egen næringskjede har bidratt til svært 
gode resultater.

 Omsetningen i AT Skog SA var 1 251,8 
millioner kroner. Sammenlignet med 
2020 er dette en økning på 277,7 
millioner kroner (29 %). Driftsresultatet i 
AT Skog SA ble 34,6 millioner kroner mot 
0,9 millioner kroner i 2020. EBITDA ble 
43,0 millioner kroner mot 4,7 millioner 
kroner i 2020. Resultat før skatt i 2021 
ble 133,7 millioner kroner.
 Omsetningen i konsernet ble 2 118,4 
millioner kroner i 2021. Konsernets 
resultat før skatt ble 219,2 millioner 
kroner, som er 175,4 millioner kroner 
bedre enn 2020.

Etterbetaling på levert tømmer
Det ligger an til en etterbetaling på 
samhandel for 2021 på cirka 19 kroner/
m³ for levert tømmer. I tillegg avsettes 
det 63,5 millioner kroner til 
etterbetalingsfond til styrets og 

årsmøtets framtidige disponeringer.  AT 
Skog konsernet har en solid egenkapital 
og er rustet for ytterligere vekst og 
utvikling.
 Aktiviteten i skogen resulterte i det 
høyeste omsetningsvolumet i AT Skogs 
historie med 1 550 712 m³, en økning fra 
2020 da omsatte tømmervolumet var 1 
382 936 m³.
 – Det ble i 2021 etterbetalt 15 millioner 
kroner til medlemmer, som har levert 
tømmer til AT Skog, en sum som utgjør 
12,90 kroner per kubikk. Det viser 
viktigheten av felleskapet. Når resultatet 
blir godt, kommer det medlemmene til 
gode. Det skal lønne seg å levere 
tømmer gjennom AT Skog, sier 
styreleder Olav A. Veum, som fremhever 
verdikjedens vekst i 2021.

Mer overskudd å fordele
– Vi har etablert aktivt eierskap i et 
knippe flotte bedrifter. Gjennom 
eierskapet øker vi etterspørselen etter 
tømmer lokalt. Vi investerer i økt 
kapasitet og produktivitet. I sum gir dette 
bedre tømmerpris og mer overskudd å 
fordele. 2021 var et svært godt år 
økonomisk, med sterk prisvekst i 
sluttmarkedet, som skapte gode 
resultater, oppsummerer Veum.

Skogmøter for 
medlemmer 2022



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 

tømmerinnmelding
 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

Bestill skogbrannplakat 

- Jeg føler meg 
naken uten

Utvidet åpningstid
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 – AT Skog har mange sjølhoggere. Hvor 
mange tenker på HMS, lurer Ole Petter. 
Selv er han nøye med sikkerheten.
 – Litt flåsete sagt så er sikringsradioen 
med meg overalt. Den er som en 
kroppsdel. Av og til hører jeg noen mener 
at sikringsradioen har gått ut på dato. Da 
blir jeg ekstra gira, for denne 
kommunikasjonen virker når nødnett og 
mobil kutter ut og strømmen går. Det har 
vi sett mange ganger når det kommer 
store snømengder og sterk vind som 
velter trær.

Livsfarlig hogst
Ole Petter er bekymret for alle skog- 
eierne, som vil ut å rydde etter stormen. 
Vindfallhogst er livsfarlig arbeid.  Han har 
selv vært fastklemt under et tre i 15 minus.
– Da følte jeg meg veldig lite tøff. Mange 
tror at mobilen er trygg nok, men har du 
prøvd å åpne den med face id når du har 
snø i ansiktet, hansker eller briller på? Og 
en gang hadde jeg blod på hendene på et 
skadested. Da fikk jeg ikke åpnet mobilen 
med våte fingre. Slike ting tar tid. Mobilen 
ligger også ofte i en lomme inntil 
kroppen, fordi den mister mye strøm i 

– Hvis jeg ligger fastklemt eller holder på å 
svime av, trenger jeg bare å trykke på den 
røde knappen, sier den engasjerte sikker-
hetsambassadøren Ole Petter Skjerven.
 Etterspørselen etter sikringsradio har 
tatt helt av etter stormen som herjet på 
Østlandet i slutten av november i fjor. 
Opprydningshogsten er i full gang i de 
rammede områdene.

Nettkurset som 
passer for alle

AT Skog har styrket bemanningen på 
servicetelefonen. Skogeiere, som utfører 
hogsten selv med motorsag, leverte i fjor 
136 000 m³ tømmer til AT Skog, som er 
rundt 46 000 m³ mer enn i 2020. Nå er 
servicetelefonen åpen hver dag, mot 
tidligere tre dager i uka. På 
servicetelefonen møter du Åsfrid 
Bekkevold, som hjelper deg med alt som 
trengs med tømmerinnmelding, 
henteklart tømmer og andre spørsmål 
om tømmerdrift.

kommuniserer bålforbudet på fem språk. 
I tillegg til norsk, er forbudet oversatt til 
engelsk, tysk, polsk og russisk. Bålforbudet 
gjelder fra 15. april til 15. september. Send 
bestilling på epost til trykksak@dsb.no. 
Ønsker du å skrive den ut selv, finner du 
en egnet versjon på dsb.no. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) sender ønsket antall 
gratis. Husk å oppgi navnet ditt, adresse 
og antall plakater. Plakaten er trykket med 
UV-bestandig farge og laget av 
miljøvennlig papir, som er behandlet for å 
tåle vær og vind. Skogbrannplakaten 

BEDRESKOG kompetanse er vårt gratis 
nettkurs, som er utviklet av AT Skog med 
støtte fra Innovasjon Norge. Test deg selv 
på bedreskog.no. Målgruppen for 
BEDRESKOG kompetanse er deg som eier 
skog eller neste generasjon skogeier. 
Kurset bygger på et stigende 
kunnskapsnivå, så her kan alle skogeiere 
lære noe nytt uansett alder og 
kompetanse. Formålet med nettkurset er 
å få flere aktive skogeiere.  Forskning 
viser at de som er minst aktive i skogen 
sin, vet også minst om mulighetene. 

Kontakt oss

kulde. Sikringsradioen tåler kulde og har 
strøm i minst et døgn.

Redder liv
– Mange menn mener de kan klare seg 
uten sikringsradio. Damer tenker mer på 
risiko og forlanger at de må skaffe seg 
sikringsradio, som de skal ta med ut på 
jakt, skitur, sauesanking og skogsarbeid, 
erfarer Ole Petter. Han har vært engasjert 
i sikringsradioen siden 1988. Les mer om 
hans erfaring og tips på atskog.no.


