
opp og det skal legges til rette for ny 
skog ved planting eller naturlig foryngelse. 
Når skogeiere hogger selv eller enga- 
sjerer entreprenør utenfor AT Skogs  
system, tar de selv ansvaret for at kravene 
følges, sier kvalitet- og miljøleder i AT 
Skog, Ann Kristin Lunde.     

Forenklet miljørapportering
Hun bidrar til at rundt 70 skogeiere, som 
hogger selv, blir kontrollert årlig.  
 – Det er kommet forbedringer i forhold 
til miljørapport. Vi går nå over til en for-
enklet løsning der skogeier fyller ut mil-
jørapporten digitalt etter hogst. Da vil AT 
Skog ha info om hogsten og skogeier bør 
ikke lenger fylle ut en miljørapport på 
papirformat som skal oppbevares i 10 år, 
forklarer Ann Kristin.

Kontroll gjennom dialog
Revisor Johan forklarer skogeier Terje 
hvordan han vil utføre revisjonen.
 – Jeg vil se om kravene i PEFC er opp-
fylt og vil høre om planlegging, om miljø-
verdiene på eiendommen er ivaretatt og 
sikkerhet. Og så skal dette bli ganske 
hyggelig. Dette er en dialog, forsikrer 
Johan.
 Terje og kona Hannah overtok gården 
Lia i Vegårshei med en produktiv skog på 
950 mål i fjor. Han leier inn faren til 
hogst, men utfører stell av skogen og 

planting selv.
 – Jeg bruker 
papirversjonen, 
forklarer Terje 
om skogbruks-
planen på eien-
dommen. 

Gode tilbakemeldinger
Hogstfeltet ved gården blir vurdert. 
Livsløpstrærne er samlet i åsen. 
 – Dette ser veldig bra ut. PEFC er godt 
oppfylt. Fortsett med det gode arbeidet, 
konkluderer revisor etter befaringen.
 – Jeg synes revisjonen var veldig ålreit. 
Jeg følte vi hadde ting på stell. Jeg begyn-
te tidlig å bli med far i skogen og fikk 
prøve meg med motorsag da jeg var 12. 
Jeg gjorde nok ikke alt riktig, men fikk lov 
å prøve, sier Terje, som også er skogut-
dannet. 

Terje er i full jobb som energimontør, 
men jobber i skogen sammen med faren 
i helgene. 
 – Det er far som hogger mest. Vi leve-
rer rundt 400 kubikk i året til AT Skog, 
forklarer tobarnsfaren. I dag har han 
skogbruksleder Grunde Bjorvatten fra AT 
Skog på besøk sammen med revisor 
Johan Landorf, som skal sjekke at hogsten 
er utført riktig. 

Årlig revisjon
En gang i året sjekker eksterne revisorer 

Nytt

– Jeg føler vi har ting på stell, sier skogeier Terje Lia (32). 
Med sønnen Tellev i bæremeis viser han revisor hogst-
feltet rett ved gården. Blir det godkjent? 

Da Terjes hogst ble  
sjekket av revisor
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fra Intertek om AT Skogs driftsapparat 
og skogeiere utfører hogstene bære- 
kraftig og miljøvennlig. I Norge er  
nesten alt tømmer som omsettes miljø-
sertifisert. Det betyr at alle, fra skogs-
maskinførere til skogeierne selv, skal 
utføre jobben etter Norsk PEFC 
Skogstandard. 
 – Når AT Skog er ansvarlig for hogsten 
hos skogeierne, sørger vi for at alt blir 
riktig utført. Trær skal stå igjen i kantso-
ner mot vann og vassdrag, livsløpstrær 
skal settes igjen, kjørespor skal rettes 
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Skogeiere 
som hogger 
selv må  

ta ansvar for at  
kravene følges. 



 

Skogeiere kan søke tilskudd til miljøtiltak i 
skog. Tilskuddet gjelder tiltak som ivaretar 
og videreutvikler miljøverdier knyttet til 
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skog. Til søknaden skal du 
legge ved nødvendig dokumentasjon og 
områdene skal kartfestes. Tilskuddet skal 
gi skogeier erstatning der for eksempel 
konsekvensen av å verne en miljøfigur gjør 
at skogeier bare kan ta ut litt tømmer i et 
område, såkalt plukkhogst. Skogeier kan få 
dekket 75 % av driftsutgiftene. Dersom du 
ikke kan utføre hogst i en miljøfigur, vil du 
også kunne søke tilskuddet. 
Forutsetningen er at du inngår en avtale 
med kommunen der du forplikter deg til å 
beskytte miljøfiguren, normalt i 10 år. Se 
søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet. 
Søknadsfristen er 1. oktober.

 
KURS
Du må ha kurs eller innleid kompetanse i 
Norsk PEFC Skogstandard. Du kan ta 
nettkurs i regi av Skogkurs eller melde 
deg på fysisk kurs. Se skogkurs.no for 
kurstilbud. 

TØMMERINNMELDING
Meld inn tømmer med kart på Min side. 
Husk at du må vente med å hogge til AT 
Skog har gitt klarsignal til oppstart. 

MILJØSJEKK
Kontraktbekreftelse fra AT Skog om sor-
timent og kvantum sendes til deg når 
hogstområde er sjekket for miljøinforma-
sjon. Da mottar du også pris- og leve-
ringsvilkår, kapperegler og info om krav i 
PEFC.

– Vi fikk kun ett mindre avvik for man-
glende dokumentasjon. I år ble 
Notodden, Vegårshei, Tvedestrand, Evje 
og Hornnes og Lyngdal revidert. 
Revisorene var meget fornøyd med den 
jobben som gjøres i AT Skog. Revisjonen 
besto av både intervju med ansatte og 
feltbefaringer hos entreprenører på pågå-
ende hogster og kontroll av eksterne kla-
ger. – Revisorene påpekte at alle som ble 
revidert var profesjonelle, engasjerte og 
dyktige. En stor takk til skogeiere, entre-
prenører og ansatte som deltok i år, opp-
summerer kvalitet- og miljøleder Ann 
Kristin Lunde i AT Skog.

Visste du om 
dette tilskuddet?

Til deg som  
hogger selv

Godt revisjons- 
resultat

 – Hvor tidlig skal dine unger få prøve 
motorsag?
 – Det er jeg gørrskeptisk til, ler Terje. 
 – Jeg kjenner det er verre å tenke den 
tanken nå som jeg er far selv, men det er 
viktig å ta ungene med i skauen. Far var 
flink til å la meg prøve. 

Langsiktig skogeier
– Å være skogeier er veldig fint. Jeg har 
interesse for jakt og friluftsliv i tillegg til 
skogbruk. Det er gøyere å jakte og lettere 
å se dyr når skogen er stelt. Jeg ser sam-
menhengene i det vi gjør og det er fint å 
tenke at det kommer noen etter meg som 
får glede av rydding og planting, sier Terje. 

Terjes far er den som har PEFC kompetan-
sen når de hogger. – Jeg har lyst til å ta 
PEFC kurs selv, sier skogeieren mens vi går 
fra hogstfeltet til gården. Revisjonen er 
utført med gode tilbakemeldinger. Tellev 
har sovnet, men en dag skal også han felle 
trær med motorsag.

Skogbruksleder Grunde Bjorvatten fra AT Skog, revisor Johan Landorf fra Intertek og skogeier Terje Lia.

AT Skog hadde eksternrevisjon 
med Intertek i mai. 
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Serviceavtalen til AT Skog, som sikrer at 
eiendommen blir forvaltet der du man-
gler kompetanse eller tid, ble et tilbud 
fra AT Skog i Rogaland og Vestland fra i 
fjor høst. Hege Bratland Hølland (32) 
overtok skogen fra faren sin i fjor i for-
bindelse med hogst, noe som utløser 
eierskiftetillegg på tømmeret. 
Hogstoppdraget var også såpass omfat-
tende at Hege fikk stordriftstillegg fra AT 
Skog.

– Ser verdien i skogen
– Jeg har ikke det samme forholdet til 
skogen som pappa, men etter eierskiftet 
og oppfølgingen med BEDRESKOG ser 
jeg verdien i skogen. Samtidig er det en 
del arbeid med papirer, folk, vei og 
hogst, så hjelpen vi får fra pappa og 
skogbrukslederen er viktig for oss, sier 
Hege. Faren hennes er veldig fornøyd 
med at neste generasjon har overtatt.
 – Det er bedre at Hege og Geir får 
overta når de er motivert. Jo tidligere, jo 
bedre. Å gå rundt på tunet som en gam-

mel nisse – det vil jeg ikke. Unge har en 
annen innfallsvinkel, der vi eldre kan gro 
fast i et spor, mener Inge Atle. Hos svi-
gersønnen Geir Brustveit (34) er en ny 
interesse vokst fram, nemlig skogbruk.

Eierskifte med god overgang
– For oss var det heldig at Inge Atle over-
dro eiendommen til oss før en hogst. Vi 
har fått en verdi inn på skogfondet til å 
forvalte eiendommen videre. 
BEDRESKOG avtalen gir oss råd hele 
veien og jeg begynner å få god peiling på 
hva skogfondet kan benyttes til, sier 
Geir. Eiendommen er egentlig ganske 
liten, rundt 330 mål, men oppfordringen 
fra det unge skogeierparet er klar.
 – Eier du skog, så kom i gang med å 
forvalte skogen. Det er for mye som råt-
ner på rot. Få ut gammel skog, så det 
kan plantes nytt. Da bidrar vi til klimaet. 
Er en skogeier usikker på muligheter og 
verdier, så kontakt skogbruksleder for 
vurdering. I skogbruksplanen vår kan vi 
se hva vi har av volum i skogen og hva vi 

bør gjøre de neste 10 til 15 årene, opp-
summerer Geir Brustveit.

– Fått til mye
– Jeg blir glad på skogeiernes vegne når 
jeg ser hva vi har fått til, sier skogbruks-
leder Njål Søndenå i AT Skog. Sammen 
med Arne Eiken, som er teamleder for 
BEDRESKOG i AT Skog, bidrar de med 
dokumentasjon, søknader og planer i et 
langsiktig perspektiv. Se hele saken med 
flere bilder på atskog.no  

Inge Atle Hølland var den første skogeieren på Vestlandet som 
inngikk BEDRESKOG avtale. Avtalen skaper aktivitet, trygghet og 
skoginteresse hos neste generasjon. 

En bedre skog for 
neste generasjon

Tre generasjoner i Sauda.

Årsmøtet i AT Skog ble gjennomført 
digitalt 5. mai med stort engasjement 
og mange gode innspill. Styrets for-
slag til disponering av årets resultat 
på 133,4 millioner kroner ble vedtatt. 
Det betyr at medlemmer, som leverte 
tømmer til AT Skog i 2021, får cirka 19 
kroner/m³ i etterbetaling for levert 
tømmer. Det er satt av 23,6 millioner 
kroner på medlemskapitalkonto til 
dette medlemsutbytte. I tillegg avset-
tes det 63,5 millioner kroner til etter-
betalingsfond. 4 millioner kroner er 
satt av til forrentning av andelsinn-
skuddet og 42,3 millioner kroner 
overføres til annen egenkapital.

Utbetaler medlemsutbytte
Årsmøtet vedtok i fjor å avsette 14 
millioner kroner på medlemskapital-
konto. Dette er individualisert med-
lemsutbytte, som er basert på med-
lemmenes samhandel i 2020. Styrets 
forslag var å utbetale dette i novem-
ber i år og årsmøtet sa seg enig i 
dette. Les oppsummering fra årsmø-
tet på atskog.no

Oppsummering fra 
årsmøtet i AT Skog

Fra v. bærekraft- og næringspolitisk sjef, 
Simon Thorsdal, styreleder Olav A. Veum og 
adm.dir. Anders R. Øynes.



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

Finn din skogbruksleder

Dialog om transporten gir resultater

Husk medlems- 
kontingenten
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muner. – Etter at vest kom inn i AT Skog 
har vi fått mye god erfaring og jobber 
svært rasjonelt med transportutfordrin-
gene. Statens vegvesen publiserer veilis-
tene 1. mai og 1. november. Da følger vi 
spent med. Har vi fått til en oppgrade-
ring av flaskehalser? Så langt ser vi at det 
er oppskrevet 136 km med offentlig vei i 
vest, som har størst prioritet for tøm-
mertransport. Vi har etablert god kontakt 
med veiansvarlige i fylke og kommuner. 
Kontakten med tømmertransportørene 
er god og vi har arrangert fagsamlinger, 
både internt i AT Skog og eksternt der 
nasjonale og regionale politikere har del-
tatt. Nettverket og kunnskapen til Norges 
skogeierforbund innen transport er ver-
difullt. Etter systematisk jobbing gjen-
nom en rekke geografier, er det nå kom-
munene i Rogaland som står på agenda-
en, avslutter Rødland.

Tømmertransporten har i mange områ-
der trange og vanskelige kår som følge 
av veistandarden og i mange tilfeller for-
sinkelse i oppgradering av veier. AT 
Skogs næringspolitisk ansvarlige, Jan Ivar 
Rødland og Simon Thorsdal, jobber kon-
tinuerlig med kommuner og fylkeskom-

Medlemskontingenten blir sendt ut i løpet 
av juni. Det er ingen endringer i medlems-
kontingenten i forhold til fjoråret. 
Medlemmer som har skogsveiforsikring 
gjennom AT Skog, faktureres for medlem-
skap og forsikring samtidig. Fakturaen 
sendes som elektronisk faktura (direkte til 
banken) eller som pdf-faktura, som ved-
legg i epost. Ta kontakt med AT Skog der-
som du ikke har mottatt fakturaen innen 
utgangen av juni. 

På atskog.no kan du søke opp skogbruks-
leder i ditt område ved å søke i en ny kart-
funksjon. Skriv inn postnummer, adresse 
eller kommune. Da finner du kontaktinfo til 
skogbrukslederne Espen Myhre, Terese 
Tenden eller Olav Inge Nordbø.

AT Skog deltar på en rekke arrangement i 
juni, august og september. I juni arrange-
res Tingvatns Tinget i Hægebostad 18. og 
19. juni. Landbrukets Dag i Evje skjer 12. 
til 14. august, Arendalsuka fra 15. august 
med stand i sentrum og seminar 17. 
august. Landets største landbruksmesse, 
Dyrsku’n i Seljord, starter fredag 9. sep-
tember. Der møter publikum AT Skog på 
Skogtunet sammen med andre skogaktø-
rer. Husk også skogmøtene som AT Skog 
gjennomfører i uke 38 og 39 i vest, sør og 
øst. Se mer i kalenderen på atskog.no

alder. Likevel er det vanskelig å få skog-
eierne til å prioritere dette. Hvorfor er 
ungskogpleie så viktig? Hva får du igjen 
for dette i kroner og kvalitet? Se sendin-
gen fra AT Studio eller les mer om det 
lønnsomme tiltaket på atskog.no. Husk å 
bestille ungskogpleie i dag – kontakt din 
skogbruksleder.

Ungskogpleie er det mest lønnsomme 
du kan gjøre i skogen. Har du ikke tid 
selv, har AT Skog kapasitet hele året til 
oppdrag med dyktige skogsarbeidere. På 
vår YouTube kanal kan du få skogsjef 
Knut Neslands varme anbefalinger om å 
utføre ungskogpleie. Det er mange gode 
argumenter for å stelle skogen i ung 

Kontakt oss

Bestill lønnsom  
pleie av skogen

Møt AT Skog for  
en skogprat


