
Overtok da han var 31
Skogeiendommen har vært i slekta 
siden 1775. Familien eier den nest 
største skogeiendommen i Bamble.
 – Jeg synes det er veldig gøy å ha 
hovedansvaret for å drifte skogen. Jeg 
har drevet eiendommen siden jeg var 
31 år. Jeg fikk opplæring av bestefar. 

Vi hadde også 
en ansatt 
skogsbestyrer 
som pensjonerte 
seg da jeg tok 
over. Han hjalp 
meg mye i 

starten. Etter hvert 
fikk jeg hjelp til hogst og planlegging 
av AT Skog, forklarer han.

Viktig med digitale løsninger
– Det er viktig at de digitale 
løsningene som Allma blir oppdatert 
løpende med endringer i skogen. Når 
du ikke bor på eiendommen er du 
avhengig av at info i Allma er 
oppdatert for å kunne følge med. For 
neste generasjon vil de tekniske 
løsningene sannsynligvis bli enda 
viktigere. Som medlem i AT Skog er 
jeg derfor opptatt av at skognæringen 
og AT Skog satser på å utvikle sine 
teknologiske løsninger, presiserer 
Kenneth, som legge til at han ikke har 
skogfaglig kompetanse, men kan 
bidra på andre måter.

Best på støtteordninger
– Jeg er god til å sette meg inn i regler 
om skogbruk, tilskudd, skatt og 
støtteordninger. Jeg har aldri tatt en 
krone ut av et hogstoppgjør. Jeg 
bruker alt av inntekter fra skogen på 
eiendommen. Det er jevnt behov for 
vedlikehold av bygninger, veibygging, 
slådding og grusing, planting, 
suppleringsplanting og ungskogpleie. 
En periode var det også ekstra 
tilskudd til å oppgradere bruer, som 
jeg benyttet meg av. Jeg bidrar med 
økonomiske ting. Jeg gjør det jeg er 
god på, så ber jeg om råd til 
skogforvaltningen fra de som er best 
på det. Les hele saken på atskog.no

Kenneth Bull (57) jobber midt i Oslo med 
arbeidsplassutvikling og it løsninger 
innenfor effektiv bruk av arbeidsplassen. 
Å bo i byen og eie skog 170 kilometer 
unna, er ikke til hinder for å være en aktiv 
skogeier.
 – Det er litt merkelig hvordan man 
naturlig vokser inn i en rolle. Det største 

Nytt

– Jeg synes det er gøy å drifte skogen. Der kan jeg ta 
raske beslutninger, noe som er helt annerledes enn 
dagene på jobb. 

Skogeier i asfaltjungelen
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målet for meg er å forvalte og utvikle 
skogen på en slik måte at den overleveres 
til neste generasjon bedre enn da jeg tok 
over. De digitale løsningene gjør at jeg 
kan følge med på alt som anbefales utført 
på skogeiendommen, sjekke om det er 
utført og selv foreslå ting som bør gjøres, 
sier Kenneth.
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 Jeg gjør 
det jeg 
er god 
på.



 

Prisøkning på 
biovirke i Agder  
og Telemark

Høye energipriser gjør at etterspørselen 
etter brenselsflis til flisfyrte fjernvarme- 
anlegg i Norge og på kontinentet er 
økende. AT Skog har inngått nye og bedre 
avtaler på disse leveransene. Sort 932 
omfatter Gran/Furu/Lauv biovirke.

Gir muligheter
Prisene på biovirke har økt med 110 kr/m³ 
det siste halvåret. Pris til skogeier er 
mellom 290 og 330 kr/m³ (før eventuelle 
tillegg) avhengig av avstand til flisterminal. 
Redusert byggeaktivitet gjør at trelastsalget 
og etterspørselen etter sagtømmer inn mot 
vinteren, er lavere enn det vi har vært vant 
med de siste årene. For å kunne 
opprettholde den høye aktiviteten i 
skogbruket, er det derfor svært positivt at vi 
nå har et prisnivå på biovirke og massevirke 

som gjør hogst i skog med liten sag-
tømmerandel lønnsomt.

Rydd langs vei og åker
Det er stort behov for rydding av veikanter 
og jordekanter i Agder og Telemark. I tillegg 
har vi mye skog på gode boniteter med høy 
lauvinnblanding, som nå kan egne seg godt 

til hogst. Benytt det 
gode markedet på 
lauv og bio 
kommende vinter, 
enten om hogsten 
utføres av deg selv 
eller om den 
utføres med hjelp 

fra AT Skogs driftsapparat.
 Ta kontakt med din lokale skogbruksleder 
for mer info eller befaring i skogen.

AT Skog øker prisen til skogeiere i Agder og Telemark på 
sort 932 med 40 kr/m³ på nye leveringsavtaler.

Prisene på 
biovirke 
har økt 

med 110 kr/m³ det 
siste halvåret.

Utbetaling 
av medlems- 
utbytte

God prosess 
og enighet 
om ny 

AT Skog utbetaler 14 millioner kroner til 
medlemmer, som solgte tømmeret sitt til 
AT Skog i 2020. Medlemsutbytte på 
samhandel blir utbetalt i slutten av 
november. Medlemmer av AT Skog får 3 
prosent forrentning på andelsinnskuddet 
og dette er nå godskrevet skogeier. 
Forrentningsbilaget ligger under 
«Årsoppgave og forrentning» i Min side 
for året 2021.

Norsk PEFC Skogstandard setter 
standarden for hvordan skogen 
i Norge skal forvaltes og drives 
bærekraftig. I perioden juni 2020 til juni 
2022 har en arbeidskomité jobbet med 
revisjon av sertifiseringen. Komiteen har 
totalt hatt 34 møter. Den bredt 
sammensatte komiteen, sammen med 
utstrakt innhenting av kunnskap fra 
observatørene og andre fageksperter, har 
bidratt til vesentlige endringer i 
skogstandarden. I høringsrunden kom 
det inn 70 høringssvar fra et bredt 
spekter av interessegrupper. Det er 
oppnådd bred enighet om ny Norsk PEFC 
Skogstandard, som trer i kraft 1. mars 
2023. 

Arbeidskomiteen:
Friluftsrådenes Landsforbund, Natur og 
Ungdom, Sabima, Fellesforbundet, 
Kvinner i skogbruket,  Maskinentrepre-
nørenes Forbund (MEF), Norges Skog- 
eierforbund, Norsk Friluftsliv, WWF 
Verdens naturfond, Miljøstiftelsen ZERO, 
NORSKOG, Skognæringa Kyst, Statskog, 
Treforedlingsindustriens Bransjeforening, 
Treindustrien 
Observatører: Statsbygg, Skogkurs, 
NIBIO, NINA, Landbruksdirektoratet og 
Miljødirektoratet 
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 – Datteren min overtok nylig gården og 
skogeiendommen. Hun vil ha en inntekt 
fra fallrettsleie på 300 000 kroner årlig 
med en strømpris på 1 krone per 
kilowattime. Det er et forsiktig estimat. 
Inntekten kan lett bli både doblet og 
triplet, sier skogeieren i Fyresdal. I 
oktober, bare noen steinkast unna 
gården Nedre Midtgarden, er kraftprodu-
ksjonen i gang. 
Tok initiativ i 2012
 – Det er blitt et stort småkraftverk som 
skal produsere 10 millioner kilowattimer, 

konstaterer Tor 
Bendik foran 
kraftverket, som 
ligger i enden av 
et fall på 240 
meter. Rørene, 

som er opptil en meter i diameter, er 
gravd ned i en 20 meter bred gate 
gjennom terrenget. Hele rørgaten fra topp 
til bunn er 3,2 kilometer lang. 
 Han begynte planleggingen av et 
kraftverk på eiendommen i Fyresdal i 
2012. Det ble søkt om konsesjon hos NVE i 

mars 2015. Først i august 2018 fikk de 
konsesjon.
 – Regjeringen lover at det skal ta 
kortere tid å få behandlet 
konsesjonssøknader framover. Da 
konsesjonen kom til vårt prosjekt, var 
strømprisen nede i noen få øre. Da ble 
hele prosjektet lagt på is og to av 
naboene trakk seg, men de ville fortsatt 
leie ut fallrettighetene, forklarer Tor 
Bendik.
 Drømmen om kraftverket ble reddet 
av Willy Skjeggerud, som kjøpte 
naboeiendommen Foldsæ. Han hadde 
drivkraften til å ta prosjektet videre. Alle 
fallrettighetene ble samlet i ett selskap. 
 Konsesjonen var i boks, miljøunder-
søkelsene var utført og avtale med 
berørte grunneiere om veibruk var ferdig 
forhandlet. 

Tok hele risikoen
Firmaet Småkraft AS, som per i dag eier 
170 mindre kraftverk i Norge, fikk 
dermed tilbud om en ferdig pakke fra 
Skjeggerud. Tidligere i prosessen var det 
ingen av grunneierne som ville ta 
risikoen med å bygge et kraftverk til 38 
millioner kroner. Småkraftverk AS var 
interessert og sa ja til den ferdige 
pakken. Fallrettighetene er leid ut i 60 år 
til Småkraft AS, som har tatt hele 
risikoen med utbyggingen. Som en av 
grunneierne, får familien Midtgarden sin 
del av 10 prosent av bruttoinntektene fra 
kraftproduksjonen. Nedre Midtgarden 
har 32 prosent av fallet.

Hva skal til?
Tor Bendik har lang yrkeserfaring fra 
jobb i Statkraft og nå egen erfaring som 
grunneier. Han har gode råd.
 – Du må ha et fall som er lønnsomt å 
bygge ut, du må ta stilling til hvor høy 
risiko du vil ta og du må bruke proffe 
folk som vet hva de driver med. Det er 
mange fallgruver og det er ingen 
hemmelighet at kraftselskapene har lurt 
mange inn på dårlige avtaler. Mitt første 
krav var at fallrettsleien skulle være fra 
bruttoinntekten i kraftverket, altså av 
hele kraftproduksjonen. Med inntekt fra 
nettoproduksjonen, kan tallene 
manipuleres og grunneier får en mindre 
del av inntektene, presiserer Tor Bendik 
Midtgarden. 
 I tillegg til en godt drevet skogeiendom 
på nesten 10 000 mål, som har 
hogstinntekter årlig, kan neste 
generasjon framover nyte godt av 
verdiskapingen fra kraftproduksjonen.  
 Les hele saken på atskog.no

Nylig åpnet Bergsåi kraftverk i Fyresdal, et av mange nye 
småkraftverk i Norge. Tor Bendik Midtgarden (65) og neste 
generasjon skogeier er dermed sikret en solid årlig inntekt på flere 
hundre tusen.

Bygge kraftverk? Tor 
Bendik vet hva som er lurt

Det er 
blitt et 
stort 

småkraftverk.

Tor Bendik Midtgarden og datteren Marte Martilla Dybdal (33).



Ønsker du vedtømmer? 

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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politisk sjef Simon Thorsdal forklarer. 
Konsernsjef Anders R. Øynes og styre- 
leder Olav A. Veum orienterer om AT 
Skogs strategi og utvikling av medlems- 
organisasjonen. Du finner sendingen 
under nyheter på atskog.no eller se 
sendingen på AT Skogs kanal på YouTube.

i disse kommunene få tilbud om ny 
oppdatert skogbruksplan som leveres 
våren 2024. Den blir produsert i ALLMA 
slik at skogeier kan utnytte mulighetene 
i den digitale skogbruksplanen fullt ut. 
Det gis statstilskudd til utarbeidelse av 
de nye planene.

Marked- og logistikksjef Hans Erik Røra 
i AT Skog og CEO i Viken AT Market, 
Håkon H. Myhra, oppdaterer deg på 
tømmermarkedet i inn- og utland. 
Hvordan kan du vite at AT Skog følger 
miljøsertifiseringen i Norsk PEFC 
Skogstandard? Bærekraft- og nærings- 

AT Skogs planavdeling er tildelt et nytt 
planoppdrag. Takstutvalget i Etne og 
Kvinnherad har inngått avtale med AT 
Skog om nye skogbruksplaner. For AT 
Skogs skogbruksplanleggere betyr dette 
fototakst til vinteren og feltarbeid i 
2023. I løpet av høsten vil alle skogeiere 

med vedtømmer. Minstebestilling er én 
tømmerbil, som er 35 m³. Skjemaet på 
nettsiden er ikke en bestilling, men en 
forespørsel. AT Skog tar kontakt med deg 
per epost om det kommer tilgjengelig 
vedtømmer for salg i ditt område.

Med stor pågang etter vedtømmer i 
år, ber vi om at interessen for å kjøpe 
dette registreres på nettsiden. Ved å 
fylle ut et skjema der, kommer du på en 
venteliste. Det selges ikke ferdig kløyvd 
ved fra AT Skog, men hele tømmerlass 

Kontakt oss

Sporløs kjøring

Så langt i år har Skogkurs registrert en 
økning i antall praktiske kurs. Skogkurs 
er skogbrukets eget kursinstitutt og 
har dyktige instruktører, som kan 
engasjeres av skogeierlagene til lokale 
kurs. Spesielt har Skogkurs merket en 
tydelig økende interesse for opplæring 
i motorsag. Skogkurs melder også 
om en gledelig interesse for kurs i 
ungskogpleie. Se oversikt over alle kurs 
på skogkurs.no  

Skogkurs har en ny veileder om 
sporløs kjøring. Dette er et tema som 
engasjerer, ikke minst når det gjelder 
allmenhetens syn på skogbruket. I den 
nyreviderte Norsk PEFC Skogstandard 
vil det bli tydeligere krav til hvordan 
skogbruket skal forholde seg til 
kjørespor. Denne problemstillingen 
har de siste årene blitt en stadig mer 
naturlig del av hverdagen til de som 
planlegger og gjennomfører skogsdrift. 

Se siste sending fra AT Studio

Vant anbudet om nye 
skogbruksplaner

Sjekk ut 
kurstilbudet


