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Få oversikt over skogen din,
Og skaff deg pålagt miljødokumentasjon

BESTILL SKOGBRUKSPLAN

Mer informasjon om ny skogbruksplan får du her:

SØRUM:
Tirsdag 14. januar kl. 19-21, Bjørkesalen Lørenfallet

FET:
Torsdag 16. januar kl. 19-21, Dalheim

Aurskog-Høland:
Onsdag 22. januar kl. 19-21, Bråte skole Kultursalen
Mandag 27. januar kl. 19-21, Rådhuset kommunestyresalen



DETTE FÅR DU MED NY SKOGBRUKSPLAN
Skogbruksplan
- Nyttig verktøy for deg som skogeier, gir deg oversikt over 

skogeiendommen

Oppdatert
- Viktig beslutningsgrunnlag, får frem verdiene i skogen

Enklere
- Gjør det enklere for deg som skogeier å kjøpe inn 

tjenester fra skogbruksleder

Miljødokumentasjon
- Gir deg oppdatert miljødokumentasjon, nødvendig for å 
kunne selge tømmer og mulighet til å endre 
miljøfigurer/nøkkelbiotoper  

MILJØINFORMASJON
Eksisterende nøkkelbiotoper kontrolleres i flybilder for 
eventuell feilplassering og utforming. Miljøinformasjon etter 
taksten skal ha en slik kvalitet at det skal tilfredsstille 
kravene i PEFC skogstandard. Skogeiendommer uten 
obligatoriske miljøregistreringer kan få utført slike nå. 

VELG MELLOM 4 PRODUKTER
Det tilbys fire produkter med ulik kvalitet. Produktene 
leveres elektronisk som PDF som standard. Digitale 
løsninger tilbys av andelslagene.

1   Skogbruksplan Basis
• Gir deg god ressursoversikt over skogen.
• Skogbruksplandata utledes fra fjernmåling uten 

feltarbeid. Tiltak i alle hogstklasser utledes fra 
bilde/laserdata

2   Skogbruksplan Pluss
• Gir deg god ressursoversikt over skogen
• Feltarbeid utføres i hogstklasse 1 og 2, gir bedre kvalitet 

på registreringene
• Tiltak i hogstklasse 3-5 utledes fra bilde/laserdata

3  Skogbruksplan Super 
• Gir deg god ressursoversikt over skogen
• Feltarbeid i alle hogstklasser, som gir god kvalitet på alle 

data og tiltak satt av skogbruksplanlegger i felt.

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.

Produkt 1-3 inneholder skogbruksplan med hovedtall, 
bestandslister, hogstprognoser, oversikt på tiltak og 
miljødokumentasjon. Samt ett bestandskart. Ønsker du 
skogbruksplan med papirkart levert i planperm, bestilles 
dette i tillegg.

4. Miljødokumentasjon 
• Miljørapporten skal dokumentere ny miljørevisjon av 

skogeiendommen
• Skogeiendommen vil bli godkjent til å selge tømmer

SKOGEIENDOMMER OVER 5 000 DEKAR
De største eiendommene kan sette sammen et eget produkt. 
Skogeierne inviteres til et eget møte for å diskutere et 
tilpasset produkt.

FERDIGE SKOGBRUKSPLANER I 2021
Leveranse  vil skje innen 1. juli 2021.



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 automatisk ved bruk av 
Glommen-Mjøsen Skog sine tjenester. Eller at skogeier 
eller entreprenør sender inn opplysninger om hvor det 
er utført tiltak. Mer info på www.allma.no

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.

ALLMA TILBYS GRATIS FREM TIL 1. JULI 2022 FOR ALLE 
SOM BESTILLER SKOGBRUKSPLAN!

Digitale løsninger gir økt nytte av skogbruksplanen. Andelslagene 
tilbyr ulike løsninger, se nedenfor.

DinSkog – Gratis for alle andelseiere
DinSkog - Digitale skogbruksplaner på nettbrett, 
smarttelefon, Android, iOS, PC og Mac
Din digitale skogbruksplan vil bli levert av Viken på 
www.dinskog.no og er gratis for alle andelseiere i Viken Skog. 
Skogeiere som ikke er andelseiere kan abonnere på DinSkog. 
Det tilbys kurs i bruk av DinSkog for alle interesserte når de 
digitale planene er levert.

PRISER
Alle produkter faktureres med en grunnpris pr eiendom. 
I tillegg faktureres en arealavhengig pris pr dekar 
takstareal etter tabellen nedenfor. Takstarealet er 
produktivt skogareal pluss inntil 10 % i

Priseksempel
Kostnad for skogbruksplan Basis på 1 000 dekar. 
Skogeier bruker skogfond med skattefordel, får 40% 
statstilskudd og har en marginalskatt på 35,4%. Ved 
høyere skattesats blir regnestykket enda mer gunstig.

tillegg for mellomliggende uproduktive arealer. Ønsker du 
skogbruksplan levert i planperm, fakturers dette kr. 1000,-.   
Alle priser skal tillegges mva. Det søkes om 40 % statstilskudd 
som kommer i fratrekk på oppgitt pris. Produkt 4 gis ikke
tilskudd.

Fastpris, kr. 1500,- pr eiendom: Kr 1 500,-

Arealavhengig pris, 1000 daa à kr 7,60,-: Kr    7 600,-

=Bruttopris som grunnlag statstilskudd: Kr    9 100,-

- Statstilskudd, 40%: Kr    3 640,-

- Spart skatt, ved bruk av skogfond: Kr    3 550,-

= Egenandel etter skatt: Kr   1 910,-

Produkt 1 2 3 4
Fakturaareal Skogbruksplan Basis Skogbruksplan Pluss Skogbruksplan Super Miljødokumentasjon

Fastpris kr. 1500 1500 1500 1000

Tillegg planperm 1000 1000 1000 1000

Ny reg. MIS 3,00 2,00 1,00

Under 100 daa 8,60 11,60 15,90 3,00

100-499 daa 8,20 11,20 15,90 3,00

500-999 daa 7,70 10,70 15,20 3,00

1000-1999 daa 7,60 10,60 14,50 3,00

2000-4999 daa 7,50 10,50 14,10 3,00

5000-9999 daa 7,40 9,90 13,70 3,00

Over 10 000 daa 7,30 9,80 13,30 3,00

http://www.allma.no/
http://www.dinskog.no/


Vilt

SPØRSMÅL OG INFORMASJON
Hvis du ønsker mer informasjon om taksten eller om 
de forskjellige produktene. Gå inn på www.glommen-
mjosen.no Eller du kan kontakte følgende personer:

Fagansvarlig skogbruk Aurskog-Høland kommune
Stian Sandbekkbråten

Tlf. 63 85 27 44
E-post: stian.sandbekkbraten@ahk.no

Rådgiver skog Sørum
Eli Tangen Eggum
Tlf. 63 86 91 86
E-post: elitangen.eggum@lillestrom.kommune.no

Skogbrukssjef Fet 
Jon Arne Kongtorp
Tlf. 47 79 58 96
E-post: jonarne.kongtorp@lillestrom.kommune.no

Prosjektleder for takstleverandør Glommen-Mjøsen Skog
Rune Glæserud
Tlf. 90 79 69 56 
E-post: rg@glommen-mjosen.no

KONTROLLER AT EIENDOMS-
FORHOLDENE STEMMER

Gå inn på gardskart.no for å kontrollere at teiger og 
eiendomsgrenser på din eiendom stemmer. 

Det er skogeiers ansvar å sørge for at eventuelle feil i 
matrikkelkartet blir meldt til kommunen. Har du ikke 
tilgang til internett, kan du kontakte skogbruksansvarlig  
eller andre i kommunen. 

BESTILLING – HUSK FRISTEN!

BESTILL PÅ INTERNETT INNEN 
10. 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 
og bestill skogbruksplan».

www.glommen-mjosen.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. Det gis ikke tilskudd til produkt 4. 
Miljødokumentasjon.

https://www.glommen-mjosen.no/tommer-og-skogtjenester/skogbruksplan--allma/takstprosjekter/
mailto:stian.sandbekkbraten@ahk.no
mailto:elitangen.eggum@lillestrom.kommune.no
mailto:jonarne.kongtorp@lillestrom.kommune.no
mailto:rg@glommen-mjosen.no
http://www.mjosen.no/
http://www.glommen-mjosen.no/
http://www.skogfond.no/

