
DET ARRANGERES INFORMASJONSMØTER OM TAKSTEN:

BESTILLINGSFRIST FOR SKOGBRUKSPLANER
13. FEBRUAR 2020!

SKOGBRUKSPLANUTVALGET FOR 

NYE SKOGBRUKSPLANER I GAUSDAL OG ØYER

KOMMUNE 2020-2021

Torsdag  23. januar kl 19.00: Bødalen bygdahus

Mandag 27. januar kl 19.00: Fjøshemsen på Sør-Tretten Samdrift

Tirsdag   28. januar kl 19.00: Kommunestyresalen Gausdal

NYE SKOGBRUKSPLANER 
I GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE



ALLMA – TAR SKOGBRUK PÅ ALVOR

Du øker nytten av investeringen i ny 
skogbruksplan ved å ha den digitalt . Alle 
opplysninger i Allma er beskyttet med brukernavn 
og passord. Oppdatering av skogbruksplan gjøres 
ved at skogeier eller entreprenør sender inn 
opplysninger om hvor det er utførte tiltak. Mer 
info på www.allma.no

Du har Allma gratis frem til 1. februar 2022 hvis 
du bestiller skogbruksplan nå!

Årlig abonnement er kr. 400,- pluss en 
arealavhengig pris pr dekar. Den er kr. 0,35 for 
de første 1 000 dekar, kr. 0,25 for de neste 9 000 
dekar og kr. 0,15 pr dekar for arealer som er over 
10 000 dekar.

DIGITALE LØSNINGER SKOGBRUKSPLAN PÅ MOBILE ENHETER

Som Allma-bruker får du fri tilgang til skogbruksplan på 
mobil eller nettbrett. Dermed kan du ta med deg 
skogbruksplan ut i skogen. Både nettbrett og 
mobiltelefoner har GPS. Den mobile utgaven av Allma
kan lastes ned som en App. Den har stort sett den 
samme funksjonaliteten som  PC-versjonen.

Allma på mobiltelefon og nettbrett

HVORFOR BESTILLE SKOGBRUKSPLAN?

▪ Laserscanning av hogstklasse 3-5 gir mer nøyaktig 
volumberegning enn tidligere takster

▪ Befaring av profesjonelle skogbruksplanleggere gir 
god veiledning om hvordan du skal stelle skogen

▪ Gir det beste grunnlaget for faktabasert forvaltning 
av skogen

▪ Skaper et godt grunnlag for verdivurdering av 
skogen med tanke på salg, overdragelse til ny 
generasjon eller ved behov for refinansiering og 
investeringer

▪ Ønsker man å utnytte skogressursene optimalt, vil 
en oppdatert skogbruksplan være helt avgjørende 
for en bærekraftig utvikling 

▪ Siden forrige skogbruksplanlegging har skogen 
vokst, arealer er blitt hogd eller forynget og det 
har kanskje vært snøbrekk og vindfellinger. Alt 
dette er faktorer som har betydning for skogens 
utvikling, og er derfor viktig å ta hensyn til i en ny 
plan

http://www.allma.no/


VIKTIG VERKTØY FOR SKOGFORVALTNING
En skogbruksplan er det viktigste hjelpemiddelet for å 
forvalte skogressursene på en eiendom. Skog vokser og 
hogges, og framtidig status er sjelden forutsigbar.  

GOD NØYAKTIGHET
Ny teknologi har bidratt til bedre og billigere 
skogbruksplaner. Tømmervolumet blir nå beregnet på 
grunnlag av bilde og laseropptak fra fly. Det gir meget god 
nøyaktighet. 

MILJØREGISTRERINGER
Eiendommer som ikke tidligere har gjennomført 
miljøregistreringer vil kunne få dette utført for et tillegg i 
pris på 3 kr per daa produktiv skog.

HVA LIGGER I PRODUKTET
▪ Markbefaring i alle hogstklasser unntatt hogstklasse 3
▪ Genererte behandlingsforslag i hogstklasse 3 og befarte 

behandlingsforslag i de andre hogstklassene
▪ Gjennomføring av miljødokumentasjon for eiendommer 

med eksiterende MiS-registering fra tidligere
▪ Hogstklassekart på vannfast papir

Dette er et produkt som gir deg den beste informasjonen 
om statusen for din skog. Ved markbefaring vil gi deg de 
beste utfyllende bestandsopplysninger og gode 
behandlingsforslag, slik at de riktige beslutningene kan tas 
ved riktig tidspunkt. Ved markbefaringen ute i felt vil de 
fjernmålte dataene bli kvalitet sikret 

GRUNNPRIS VED BESTILLING
Grunnprisen ved bestilling er differensiert. Heldigital 
leveranse + analoge kart får en grunnpris på 1000,- per 
eiendom. De som ønsker analog skogbruksplan med en 
planperm og kart tilsendt får en grunnpris på 2000,- per 
eiendom.

TILSKUDD
Det søkes om 45 % statstilskudd som kommer i fratrekk på 
oppgitt pris. Tilskudd blir overført til hver skogeiendom sin 
skogfondskonto, deretter kommer fakturaen for hele planen 
i november 2021. 

Kubikkmassen blir målt nøyaktig ved hjelp 
av flybåren laser. Foto: Blom Nordic

En skogbruksplan inneholder opplysninger du som 
skogeier trenger for å ta gode beslutninger og drive 
en god skogforvaltning. Den er din dokumentasjon 
på at forvaltningsansvaret for skogen tas på alvor.

SKOGEIENDOMMER OVER 5 000 DEKAR 
PRODUKTIV SKOG
De største eiendommene kan sette sammen et eget 
produkt. Prosjektleder inviterer de aktuelle eierne en og 
en for å diskutere et tilpasset produkt.

SKOGBRUKSPLAN LEVERES I 2021
Nye skogbruksplaner leveres innen 1. november 2021. 
Før det skal det gjennomføres fototakst, markarbeid, 
ajourføring av miljøregistreringer og ulike beregninger.

TA KONTROLLEN MED NY PLAN
Skog er en attraktiv ressurs. Som skogeier taper du store 
beløp på dårlige beslutninger. Ved å ha en skogbruksplan 
kan du unngå dette



SPØRSMÅL OG INFORMASJON

Hvis du ønsker mer informasjon om taksten eller om 
de forskjellige produktene, kan du kontakte følgende 
personer:

Skogbruksrådgiver i Lillehammerregionen
Anette Ludahl
Tlf. 61 22 45 45
E-post: Anette.Ludahl@Gausdal.kommune.no

Leder i skogbruksplanutvalget
Trond Kalstad
Tlf.  91 12 95 52
E-post: trondkal@bbnett.no

Prosjektleder for Glommen Mjøsen Skog
Pål Hanssen
Tlf. 48 14 54 74
E-post: ph@glommen-mjosen.no

BESTILLING – HUSK FRISTEN!

13. FEBRUAR 2020
For mer informasjon og bestilling – gå inn på 
Glommen Mjøsen Skog sin hjemmeside: 
www.glommen-mjosen.no Gå deretter til fanen 
«Skogbruksplan/Allma» og  så til «Takstprosjekt».

Alle som bestiller før fristen er med i trekningen 
av tre nettbrett med gratis Allma for ett år

Kommune og Fylkesmann har rett til å få kopi av 
skogbruksplanen når det gis statstilskudd. Det 
samme gjelder tilgang til ajourholdte data i Allma. 
Innholdet formidles ikke til utenforstående uten 
skogeiers samtykke. 

www.glommen-mjosen.no 
www.allma.no

SØK OM TILSKUDD!
Du må selv søke om tilskudd til taksten. 
Gjør følgende: 

1) Gå til nettsiden www.skogfond.no
2) Trykk på «Direkte til innlogging» 
3) Logg inn på samme måte som du gjør til  

nettbanken 
4) På din side trykker du på boksen 
«Skogbruksplan» 

nederst til venstre på sida 
5) Her bekrefter du at du søker om tilskudd

Alle som bestiller skogbruksplan kan søke om 
tilskudd.
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