
befaring, er Tor Erik Brandrud fra Norsk 
institutt for naturforskning (NINA).
I rapporten beskrives området slik: 
«Lokaliteten utgjør en av de rikeste edelløv-
skogene innenfor grunnfjellsområdet på 
Sørlandet og en av de aller finest utviklede 
bestandene med stor andel lind, med en av 
regionens største barlindforekomster og en 
sjelden karplanteflora.»

Da Jens Sunde ikke fikk gjennomført hogst, 
ble han satt i kontakt med prosjektleder for 
frivillig vern i AT Skog, Tron Olav Tinnes. 

Fornuftig forskrift
– Jeg er veldig fornøyd med jobben Tron 
Olav har gjort med å sikre mine rettig-
heter som skogeier. AT Skog er på min 
side i verneprosessen. Jeg fikk et kon-
kret tilbud og står fritt til å si ja eller nei 
til å verne. Det ble også tatt kontakt 
med naboen for å foreslå et større areal 
til vern, siden det var så betydningsfulle 
miljøfigurer i området. Etter forhandlin-
gene med statens utsendte i høst, har 
jeg godtatt erstatningstilbudet. Jeg 
synes også verneforskriften som er 
utarbeidet er fornuftig og gjennom-
tenkt, sier Jens. 
 Norge vil dermed få et nytt vernet 
skogsområde våren 2023. Det får navnet 
Barlindknuten naturreservat og er på 
410 mål i Kragerø. Frøvik gård med cirka 
4400 mål skog har vært i Jens Sundes 
slekt siden 1882. Det eldste kartet over 
skogen er håndtegnet fra samme år. 
Bestefaren var forstkandidat, faren fulgte 
opp med aktivt skogbruk og Jens er opp-
tatt av å holde bygninger og skog vedli-
ke. Kretsløpet både i skogen og på eien-
dommen skal holdes i gang. 
 – En avgjørelse om vern får konsekven-
ser for de neste generasjonene. Det er 
en spesiell avgjørelse å ta, men jeg er 
fornøyd med den grundige prosessen, 
avslutter Jens Sunde. Se hele saken og 
begrunnelsen for vern på atskog.no.

– Jeg skulle gjerne latt grantreet få stå til 
evig tid, men gran råtner innenfra etter 
en viss alder. Jeg har hatt flere slike 
kjempetrær på eiendommen, men etter 
hvert blåser de overende i høststorme-
ne, forklarer Jens. 
 Selv om de to kjempestore gran- 
trærne rett ved veien må felles før de 
faller og skaper farlige situasjoner, har 
Jens en skogeiendom med mange 
muligheter. Det har likevel vært utfor-
dringer med skogeiendommen. For 
eksempel har det flere ganger dukket 
opp problemer ved hogst på grunn av 
skogens mange registrerte MiS-figurer, 
som satte kraftige kjepper i hjulene for 
å ta ut tømmer. Miljøregistrering i skog 
(MiS) har som mål å styrke kunnskapen 
om biologisk mangfold i skog og der-
med bidra til en bedre registrering, 
overvåking og forvaltning av miljøverdi-
ene i skog. 

Nytt

Jens Sunde (53) har 130 år gamle grantrær på eiendommen, 
men de kan han ikke ta vare på.

- Skulle gjerne latt  
treet stå til evig tid 

DESEMBER 2022

– Det er spesielt å eie en skog, som det 
gjennom mange tiår er brukt mye penger 
og tid på for å skape verdier. Plutselig kan 
ikke verdien benyttes. Jeg har irritert meg 
over MiS-figurer. Jeg har mange av dem 
og flere var også feilmerket. Bestefar og 
far har plantet, stelt ungskog og tynnet 
skog. Det føltes feil at dette var registrert 
som MiS-figurer. Slike funn rammer ulikt 
hos, sier Jens, som etter hvert endret syn 
på det som føltes begrensende.

En glad biolog
Da han forsto at deler av eiendommen 
hadde høye nasjonale verneverdier, 
endret hans frustrasjon seg til å se skog-
eiendommen fra en annen side. 
 – Da jeg så hvor stor glede biologen 
viste da han fant sjeldne arter, kjente jeg 
at jeg også ønsket å ta vare på sjeldne 
ting. Da er frivillig vern en bra ordning, 
konkluderer Jens. Biologen som kom på 
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Jeg kjente at jeg også 
hadde lyst til å ta vare 
på sjeldne ting



 

Skogfondet  
– skogeierens  
skatteparadis

Skogfond er en pliktig avsetning der hen-
sikten er å sikre finansiering av et bære-
kraftig skogbruk på eiendommen. 
Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved 
at tømmerkjøperen trekker skogfondsav-
setningen fra oppgjøret med skogeier og 
innbetaler dette til skogfondskontoen. 
Det skal minimum settes av 4 % og maksi-
mum 40 % av bruttoverdien inn på eien-
dommens skogfondskonto. Skogfonds- 
ordningen administreres av skogansvarlig 
i kommunen. Pengene skal følge eien-
dommen og kan bare brukes til gitte 
investeringer i skogen. Når du får refun-
dert penger fra skogfondskontoen, er det 
kun 15 % som blir beskattet, resten er 
skattefritt. Denne skattefordelen kan du 
se på som et indirekte tilskudd.

Innestående i skogfond
I Vestfold og Telemark opplyser 
Statsforvalteren at skogeierne per i dag 
har innestående cirka 340 millioner kro-
ner på skogfondet (det er ikke mulig å 
skille ut eget tall for Telemark). 

Skogeierne i Agder hadde 211 millioner 
kroner innestående i skogfond i starten 
av 2022, mens i Rogaland viser det siste 
publiserte tallet (for 2020) at skogeierne 
har cirka 32 millioner kroner i skogfond. 
Statsforvalteren i Vestland opplyser at 
innestående beløp i skogfondet per i dag 
er 110 millioner kroner. 

Skogstell og skogsveier
Ifølge en oversikt fra Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO) har fordelingen av 
hva skogfondet benyttes til, endret seg 
noe i perioden 2011 til 2020. Skogfonds-
bruk til skogkultur og veier har økt, mens 
forbruket til annet er relativt uendret. 
Opp mot 60 prosent av midlene benyttes 
til skogkultur, omkring 30 prosent går til 
skogsveier og de siste drøye ti prosent 
benyttes i kategorien annet. 
 Seniorrådgiver Miriam Himberg hos 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
(bildet) anbefaler skogkurs.no for mer 
info om intensjonen bak skogfond, råd  
og tips.

Blir 2023 året du bruker skogfondet til ungskogpleie  
og skogsvei?

1700 tømmer-
innmeldinger
AT Skog har det siste året 
behandlet 1700 tømmer- 
innmeldinger. Av disse har 
1539 kommet inn digitalt 
gjennom Min Side. 

– Dette er veldig 
gode tall, som er 
oppnådd på få år. 
De fleste liker at 
de kan ordne det 
aller meste selv 

digitalt akkurat når det passer for dem, 
sier fagansvarlig for BEDRESKOG og ser-
vice, Magnus Austad. Tømmerinn-
meldingen må utføres skriftlig. Skogeier 
som hogger selv, må enten melde inn 
tømmer digitalt i Min side eller få tilsendt 
et skjema i posten. 
– Hvis skogeier melder inn via Min side og 
hogger med motorsag, fører dette til 10kr/
m³ i motormanuelt tillegg. Dette gjør at 
mange prøver seg og mestrer digital inn-
melding. Vi bidrar om noe oppleves van-
skelig, forklarer Magnus. AT Skog har 
straks en ny og enda bedre Min Side klar, 
som kan brukes både på telefon, nettbrett 
og pc. I prosessen med forbedringene har 
AT Skog kontaktet skogeiere for å få tips 
med hva som savnes og kan forenkles i 
dagens løsning. 

– De få tømmerinnmeldingene som ikke 
godkjennes, skyldes blant annet miljøhen-
syn, forklarer Magnus på servicekontoret. 
Han presiserer at de aller fleste skogeier-
ne som hogger selv, er veldig flinke. – Det 
er en enorm kompetanse der ute, men 
det er også vanskelig å fortelle en som 
har hogd selv i årevis at siden han/hun 
ikke har kurs i PEFC, må en annen person 
med kurs stå ansvarlig for deres hogst. 
Dette blir for noen litt sårt, men kurset 
kan enkelt tas på nett. Utgiften til kurset 
kan dekkes av skogfondet. Mange har vel-
dig godt av en oppfrisking, spesielt når 
den reviderte versjonen av Norsk PEFC 
Skogstandard trer i kraft 1. mars 2023. AT 
Skog oppfordrer alle til å oppdatere seg, 
også selv om allerede fullført kurs er god-
kjent. Nettkurs finnes på skogkurs.no.

Anbefaler opp-
friskning i PEFC
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Tellef Dønnestad er medlem av AT Skog 
og Naturvernforbundet. Han er medlem 
av flere idrettslag der han rydder turstier. 
Han liker å jobbe i skogen og produserer 
ved for salg. Som ivrig bruker av skogen 
til løping og ski, forstår han godt at en 
hogst kan virke voldsom.

Populært
– Da jeg skulle ha gravemaskin inn i sko-
gen for å bygge vei til hogsten tidligere i 
år, skrev jeg på en gruppe for turfolk på 
Facebook at maskinen var på vei. Jeg for-
klarte at det skulle sprenges fjell for å få 
stein til veibygging og snuplass. Det kom-
mer en del turfolk fra Kristiansand ut hit 
til Tveit. Det er et populært turområde. 
Reaksjonene har nesten bare vært positi-
ve og de skeptiske har jeg hatt dialog 
med, sier skogeieren med rundt 1100 mål 
produktiv skog i bydelen utenfor 
Kristiansand.  
 Han presiserer at det var skogbruksleder 
Anders Aabel i AT Skog som foreslo å dele 
info om hogsten på Facebook-gruppene 

tilknyttet turløypene i Tveit. De sosiale 
kanalene er også benyttet i forkant av de 
andre tømmerdriftene som AT Skog har 
administrert i bygda.

– Mye følelser
Mange skogeiere er bekymret når de skal 
få utført hogst – for hvordan blir reaksjo-
nene på at trærne er borte og turterrenget 
endrer seg? 
 – Det er mye følelser i slike tilfeller, men 

det er akkurat det 
det er. Følelser. 
Det er mange for-
deler med en 
hogst. I terrenget 
her er turstiene 
bedre og mer 

åpne enn på lenge, det er bygd en skogs-
bilvei som åpner opp for mer bruk av 
naturen og de åpne hogstflatene lyser opp 
i skogen. Flatene vil gro til igjen fort. Jeg 
har lest om flatehogst og registrert at 
dette ofte fremstilles negativt. Jeg var 
skeptisk selv, men ble positivt overrasket 

over hvordan flatehogst ser ut. Hogsten 
utføres etter PEFC standarden og det blir 
ikke de store, nakne flatene. Det ser fint ut 
med store trær jevnt fordelt på flaten, sier 
Tellef, som har fått bekreftet fra turgåere 
at de heller ikke synes det ser ille ut.

Inviterer til skogprat
– I innleggene jeg har skrevet på 
Facebook, har jeg invitert folk til å komme 
innom meg på plassen der jeg kløyver 
ved. Jeg jobber med ved der en tursti 
begynner. Den er blitt oppgradert i for-
bindelse med hogsten. Jeg liker å prate 
med folk. Min erfaring er at dialog i for-
kant er lurt. Vær tidlig ute med informa-
sjon om hva som skal skje i turområdet. 
Da kan du unngå negativitet underveis 
eller i etterkant. 

– Forståelse er viktig
Hogsten i år var Tellefs andre etter at 
han overtok gården for rundt 25 år 
siden. Gjennom BEDRESKOG avtalen har 
det åpnet seg nye muligheter for aktiv 
skogsdrift. 
 – Jeg er opptatt av å bruke skogens 
ressurser. Det er viktig for samfunnet, 
miljøet og klima. Forståelsen for skogen 
er viktig, presiserer Tellef Dønnestad (52) 
før han henter motorsag og øks i sykkel-
veska. Han har ikke bil. Transport-
middelet er sykkel både til skogs og til 
jobb. Hittil i år har han kløyvd 70 kubikk 
bjørk med øks.

– Jeg synes det er lurt å være aktiv med informasjon. Selv om jeg 
har hogd i et populært turområde, møter jeg forståelse og  
hyggelige turfolk.

Her hogger Tellef  
– og ingen er blitt sinna

Jeg ble 
positivt 
overrasket 

over flatehogst



Årets julegave til  
Norsk luftambulanse

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
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«Sikker i skogen» er en filmserie som 
omhandler risikoen for ulykker og 
HMS-arbeid i praksis. Arbeidet i skogen 
betyr håndtering av store maskiner og 
til tider arbeid alene i krevende situa-
sjoner. Dette medfører stor risiko. Med 
kunnskap og gode rutiner kan vi unngå 
mange unødvendige ulykker, minner 
Skogkurs om. Filmene, som du finner på 
YouTube under Skogkurs, er basert på 
virkelige opplevelser fra maskinførere 
og andre i næringen. 

å høre fra dere. Dette er virkelig et flott 
bidrag til vårt ideelle arbeid og en fantas-
tisk raus gave. Tusen takk, melder Norsk 
luftambulanse i en hilsen til AT Skog.
Foto: Anthony Pecchi/Norsk luftambulanse

Ansatte i AT Skog holder tradisjonen ved 
like og gir omvendt julegave. Etter forslag 
fra ansatte og avstemning, er det Norsk 
luftambulanse som mottar julegaven på 
10 000 kroner i år. – Så utrolig hyggelig 

finner sendingen på vår YouTubekanal 
og under nyheter på nettsiden. Neste 
sending publiseres 7. desember. Hvilke 
muligheter har du som skogeier? Bære-
kraft- og næringspolitisk sjef, Simon 
Thorsdal, redegjør for de økonomiske 
ordningene som finnes for skogeiere, 
som skattefordeler, skogfond, tilskudd 
til veibygging, planting og ungskogpleie. 
I tillegg får du en siste oppdatering på 
tømmermarkedet før jul.

I vår nyeste sending oppdaterer mar-
ked- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT 
Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon 
H. Myhra, deg på tømmermarkedet 
i inn- og utland. Hvordan kan du vite 
at AT Skog følger miljøsertifiseringen i 
Norsk PEFC Skogstandard? Bærekraft- 
og næringspolitisk sjef Simon Thorsdal 
forklarer. Konsernsjef Anders R. Øynes 
orienterer om AT Skogs strategi og 
utvikling av medlemsorganisasjonen. Du 

Kontakt oss

Juletips til 
skogeiere

Vi ønsker alle 
skogeiere en

I julen vil du kanskje få spørsmål fra 
venner, familie eller andre julegjester 
om skog. Hvorfor blir skogen hogd? Hva 
brukes tømmeret til? Hva er skogkultur? 
Lag julequiz og vis de mange filmene 
skognæringen har på YouTube. For 
eksempel kan familien konkurrere mot 
hverandre samtidig som de tar kurset 
BEDRESKOG kompetanse, som passer 
for alle som vil lære litt om skogbruk på 
en enkel og kjapp måte. Nettsiden til 
Tenk Tre har mange gode reportasjer 
for den som vil fordype seg i gode tre-
historier. På You Tube under Tenk Tre 
finner du korte, innholdsrike filmer. 

Ny sending fra AT Studio

HMS i praksis – 8 filmer lansert


