
taling for samhandel med AT Skog i 
2020. 
 – Jeg var ikke klar over at jeg kunne få 
etterbetaling ved å selge tømmeret til 
AT Skog. Jeg leste i nyhetsbrevet at års-
møtet hadde vedtatt en etterbetaling av 
overskuddet. Det var veldig hyggelig å få 
106 000 kroner som jeg ikke hadde reg-
net med. Nå har jeg kjøpt vedkløyver til 
ATV’en. Den kan jeg lett hekte med meg 
ut i skogen. Ferdig pakket vedsekk tar 
jeg med hjem igjen på hengeren. Enkelt 
og greit, sier Liv Ingebjørg Berntsen (50). 
Til våren skal hun plante mer der hog-
sten ble utført. 
 – Å være skogeier er ansvar, men også 
et privilegium. Jeg synes jeg er heldig 
som kan gjøre det jeg liker, som å felle 
trær, kløyve ved og bruke skogen til jakt 
og høsting.

– Dette kom overraskende på meg, sier 
operasjonssykepleieren som er bosatt i 
Gjerstad. Der overtok hun en familiegård 
på Østerholt i 2007. Da var hun 35 år. 
Det var egentlig en yngre bror som skulle 
overta, men da han ble syk måtte Liv 
Ingebjørg gjøre om på familiens planer. 

Trives bedre og bedre
– Selv om det ikke var min plan å eie en 
gård med skog, trives vi bedre og bedre. 
Det har vært fint for barna å vokse opp 
på bygda. Vi liker å dra ut i skogen, pluk-
ke bær og sopp, gå tur og jobbe med 
ved, forklarer hun. Sammen med sambo-
eren driver hun jevnt med ved. De har 
begge jegerprøven og benytter skogen til 
jakt. Ofte ser de både hjort, rev, rådyr og 
elg på jordene.
 – Etter at jeg fikk naboen til å ta brøy-

Nytt

Liv Ingebjørg Berntsen er en av AT Skogs medlemmer, som 
nylig fikk etterbetaling på tømmer. Selskapets overskudd i 2020 
endte med utbetaling av 14 millioner kroner i medlemsutbytte.

Liv Ingebjørg fikk 106 000 
kroner i medlemsutbytte 
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tingen av veien, byttet jeg ut traktor 
med en ATV. Den er mye lettere for meg 
å bruke. Jeg har kjøpt henger og brøyte-
skjær til den. Jeg liker å jobbe med ved. 
Vi har vedfyringsanlegg i driftsbygnin-
gen, som bidrar til vannbåren varme. Å 
felle trær har jeg lært av faren min. 

1740 fikk etterbetaling
Skogen er på 1300 mål. Den er driftet 
godt i flere generasjoner. Mye av den 
grenser til E18 og eiendommen er sta-
dig involvert i utbyggingsplaner for mot-
orveien. Hun fikk hjelp fra AT Skog i 
2020 til å utføre en større hogst i områ-
det som er planlagt til veiutbygging. For 
tømmeret Liv Ingebjørg solgte til AT 
Skog i 2020, har hun fått 12,77 kroner/
m³ i etterbetaling. 1740 skogeiere har i 
gjennomsnitt fått 8000 kroner i etterbe-
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Å være skogeier er 
ansvar, men også et 
privilegium



 

Skogeieren ville bygge en kilometer lang 
skogsbilvei med snuplass til 1,2 millioner 
kroner. Hvordan skulle han få kona med 
på det? Da han søkte Bamble kommune 
om å få bygge skogsbilveien, kunne han 
fylle ut hva navnet på veien skulle være. 
Statens kartverk krever at alle offentlige 
veier skal ha en adresse. Siden denne 
veien er privat, skrev Thorbjørn at veien 
skulle hete Dyvekes vei, rett og slett opp-
kalt etter kona.

– Overrasket og glad
– Jeg visste ingenting før jeg åpnet epos-
ten med svaret fra kommunen. Der så jeg 
det sto at veien heter Dyvekes vei. Jeg ble 
veldig overrasket og glad. Det var veldig 
koselig gjort – og litt stas, sier Dyveke Aas 
Bamle.
 – Jeg bestilte skilt med en gang, ler hun.
 – Det skal sies at kona ikke var helt uvi-

tende om planen om å bygge skogsbil-
vei. Vi hadde snakket om dette siden vi 
skulle ha en hogst, forklarer Thorbjørn.

Fikk tilskudd
Han benyttet seg av tilskuddet til skogs-
bilvei og fikk dekket 40 prosent med 
statlige midler. Paret hadde 200 000 kro-
ner på skogfond. Resten av kostnaden 
dekket de med egne midler.
 – I forhold til den totale kostnaden, har 
vi betalt lite. Med veien fikk vi fraktet 
tømmer ut fra skogen der trærne var 

hogstmodne. 
Vi har satt av 
nye 40 pro-
sent i skog-
fond fra dette 
hogstoppgjø-

ret. Jeg setter alltid av 40 prosent, sier 
Thorbjørn.

Neste generasjon
Thorbjørn og Dyveke har tre døtre på 
32, 27 og 22 år. De tenker langsiktig og 
vil legge til rette for neste generasjon 
skogeier.
 – Foreldrene mine ble med i et veipro-
sjekt i 1976, som har gitt oss mulighete-
ne vi har i dag. Hadde ikke faren min 
tatt det valget, hadde vi ikke en gang 
orket å bære hjem et juletre fra skogen. 
Jeg tenker at å gi noe videre, er viktig. 
Veibyggingen for snart 50 år siden, har 
gjort at dagens oppgradering var mulig 
økonomisk, konkluderer Thorbjørn.

Ikke bare tenke her og nå
Dyveke innrømmer at hun synes kost-
naden var høy da planen først ble lan-
sert.
 – Det var en liten diskusjon hjemme 
om veibyggingen, men det er viktig å 
tenke langt fram og ikke bare her og nå. 
Støtteordningene til veibygging er også 
gode og bør benyttes, sier Dyveke. Om 
skogsbilveien med navnet til Dyveke 
kommer på et offentlig kart, er usikkert. 
Uansett har Dyveke fått sin egen vei. 
Det ligger mye kjærlighet i stein og grus.

– Jeg hadde en liten baktanke med det, innrømmer Thorbjørn Bamle. 

Kjærlighet kan også  
uttrykkes med stein og grus

Vant 70 prosent av 
anbudsrunden til 
Statnett

− På tampen av 2022 tikket det inn en glede-
lig melding fra Statnett om at Norsk 
Skogrydding fikk fire av fem mulige kontrak-
ter. Varigheten er på to år, med opsjons- 
mulighet på ytterligere to til seks år, fortel-
ler Reidar Strand, daglig leder i Norsk 
Skogrydding. AT Skog og Viken Skog eier 50 
prosent hver av Norsk Skogrydding AS.

Fikk 70 prosent 
Norsk Skogrydding fikk vedlikeholdspakkene 
for Midt-Norge og Nord-Norge, Sørlandet, 
Østlandet og Vestlandet med deler av Agder. 
I tillegg fikk de én av to servicepakker. 

– Vår andel for Statnett ble dermed nærme-
re 70 prosent av konkurransens samlede 
mulige verdi, så det er en omfattende avta-
le vi har fått, oppsummerer Strand.

Mest sikringshogst vinterstid
Norsk Skogrydding har mellom 40 og 50 
ansatte. I tillegg kommer underentrepre- 
nører og sesongarbeidskraft i høysesong 
for linjerydding, det vil si i tiden fra etter 
påske til midten av desember. Det aller 
meste av jobben er manuell rydding og 
hogst med motorsag og ryddesag.

Norsk Skogrydding AS er tildelt fire kontrakter for Statnett. 
Det innebærer at selskapet skal jobbe med viktig linjerydd-
ing over hele landet.

Støtte- 
ordningene  
til vei er gode

Dette skjer i  
AT Studio 
Sendingsplanen for markedsnytt og 
andre tema er lagt for våren. På vår 
YouTube kanal ser du årets første mar-
kedsnytt med marked- og logistikksjef 
Hans Erik Røra og CEO i Viken AT Market, 
Håkon H. Myhra. Den ferskeste sendin-
gen er publisert 6. februar. Tema er resul-
tater fra medlemsundersøkelsen om 
bærekraft/miljø og hva skjer med miljø-
plan/PEFC med ny standard fra 1. mars. 
Sendingsplanen ser videre slik ut: 

20/2: Markedsnytt og ungskogpleie  
31/3: Markedsnytt og planting 
16/5: Markedsnytt og hvordan jobber  
 AT Skog med tømmertransporten? 
20/6: Markedsnytt og hvordan ser  
 hogstfeltet ut fire år etter? 
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Rabatt på  
planteutstyr
Norlogs nettsbutikk gir medlemmer i AT 
Skog 15 prosent rabatt på planteutstyr. 
Rabattkoden er gyldig til 24. februar 
2023. Bestill derfor utstyr i dag, så har du 
alt på stell til plantesesongen. Rabatten 
gjelder på plantespett, plantebelte, sele 
til plantebelte, Nordforest teleskopisk 
målestang og Timbermen allround han-
ske. Kunden kan legge inn rabattkoden 
atskog1 i handlekurven i kassen når de 
skal betale. Du kan også logge deg inn 
på Norlog og starte innkjøpet derfra.  
Da vil rabattene vises når du ser på  
produktene i nettbutikken.

Odd Arne Hassel og Torbjørn Melås  
på oppdrag i 2020.



Nye kontor i AT Skog
AT Skog og Hasås har felles 
sentralbord. Ring oss på  
35 58 82 00.
Åpningstid: Mandag til  
fredag fra 08.00 til 16.00

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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Skogbruksleder Bjønn Tveito er kontakt-
person for skogeierne i Vinje, Kviteseid og 
Tokke. Han har kontorsted i Høydalsmo.

Knut Anders Eknes er vår nye skogkul-
turansvarlige i vest. Han har kontor-
sted i Bergen.

Henriette Suzanne Folkestad er AT 
Skogs advokat med kontorsted i Skien.

er rehabilitert i 1997/99. AT Skog har 
engasjert de forrige leietakerne, Børve 
& Borchsenius, til oppussingsprosjek-
tet. Entreprenør Ulf Solbakken i Skien 
er ansvarlig for gjennomføringen.

Til stede i hele geografien
– Dette er en stor og flott eiendom. De 
gamle trebyggene, som vi nå pusser 
opp til topp moderne kontorer, passer 
godt til oss som jobber med skogbruk 
og tømmeromsetning. Dessuten ligger 
det nær knutepunkt, sier konsernsjef 
Anders R. Øynes i AT Skog. AT Skog 
har totalt 15 kontorsteder. Det er i 
dag Skien, Notodden, Høydalsmo og 
Fyresdal, Vegårshei, Grimstad, Evje og 
Lyngdal, Forsand, Ølen, Bergen, Voss, 
Førde, Sogndal og Nordfjordeid.

Har du lyst til å gå et skogbrukskurs? 
Øke kunnskapen din som skogeier? Sjekk 
ut tilbudet til skogkurs.no. Skogkurs er 
skognæringens eget kursinstitutt. Det 
lokale skogeierlaget kan kontaktes hvis 
du ønsker kurs. Skogeierlaget engasjerer 
Skogkurs, som kan møte med instruk-
tører og ferdig kursopplegg. Spesielt vil 
oppdatering i Norsk PEFC Skogstandard 

være aktuelt for deg som feller tømmer 
selv. Den nye standarden gjelder fra 1. 
mars. Kurs i ungskogpleie og motorsag-
kurs er også etterspurte og nyttige kurs. 
I tillegg har AT Skog et eget kurstilbud til 
alle skogeiere, som heter BEDRESKOG 
kompetanse. Sjekk ut bedreskog.no og ta 
vårt lavterskelnettkurs med korte infor-
mative filmer og quiz.

AT Skog vil i løpet av våren flytte 
hovedkontoret til Porsgrunn. Hoved-
kontoret er i dag i Ole Cudrios gate 25 
i Skien. Drøyt 30 ansatte har kontor-
plassen i Skien. I hele konsernet har 
vi 250 ansatte. I løpet av mars skal 
de nyoppussede lokalene i Porsgrunn 
være klare for innflytting. Kontoret i 
Bergen har nylig fått nye lokaler. Ved 
nyttår flyttet våre seks ansatte fra Kok-
stad til Åsane. 

Fra murbygg til trebygg
AT Skog kjøpte næringseiendom-
men Storgata 171 – 175 i Porsgrunn 
i desember 2021. Eiendommen med 
knapt to mål tomt består av tre kon-
torbygg, parkeringsplass og grøntareal. 
Byggeår for trehusene er 1850/60. Alle 

Kontakt oss

Nye fagfolk i AT Skog

Blir 2023 det store 
kursåret?


