NYE SKOGBRUKSPLANER
I NÆRØYSUND KOMMUNE
PÅ GRUNN AV COVID-19
ER INFORMASJONSMØTER UTSATT.
VED EVENTUELLE SPØRSMÅL TA
KONTAKT MED GRENDEKONTAKTENE I
KONTAKTLISTEN PÅ SISTE SIDE.
ALLE SOM SKAL SELGE TØMMER I FRAMTIDA MÅ DELTA PÅ REVISJON AV
NØKKELBIOTOPER SOM GJENNOMFØRES SAMMEN MED UTARBEIDELSE AV NY
SKOGBRUKSPLAN. DETTE ER ET KRAV I SKOGSERTIFISERINGEN.

FRIST FOR BESTILLING AV NY SKOGBRUKSPLAN ER 26. MARS 2021!

Takstutvalget for nye
skogbruksplaner i Nærøysund

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.
Skogeiere som deltar i denne taksten vil bli sertifisert for
salg av tømmer til ordinære tømmerkjøpere.

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

MILJØINFORMASJON
Ved å bestille en ny skogbruksplan får du samtidig revidert
miljøstatus på din eiendom. Dette er et krav i skogbrukets
sertifisering.

RESSURSOVERSIKT
Selve ressursoversikten vil bli levert via Glommen Mjøsen
sin Allma plattform, der andre tilvalg ikke er valgt. De som
ønsker å benytte Allskog sin Allma plattform skal kunne
velge dette. Andelseiere i Allskog har Allma med i sitt
medlemskap. Prisene for Allma er ellers lik for andre
uavhengig om det brukes Glommen Mjøsen eller Allskog
sin versjon.

TILVALG
Tilvalg som planperm med kart eller planen levert på
minnepenn med analoge kart kan velges mot tillegg i
prisen. Se kostnader på neste side!

En skogbruksplan inneholder opplysninger som
er nødvendig for å ta gode beslutninger og drive
en god skogforvaltning.

SKOGBRUKSPLAN LEVERES I 2022
Prosessen med å utarbeide nye skogbruksplaner er
omfattende. Nye skogbruksplaner leveres høsten 2022.
Før det skal det gjennomføres blant annet fototakst,
markarbeid, MiS-revisjon og ulike beregninger.

TA KONTROLLEN MED NY PLAN
Skog er en attraktiv ressurs. Skogeiere opplever et stadig
større press fra aktører som ønsker å kjøpe tømmer og
selge tjenester. Dette kan være aktører som er ute etter
å tjene mest mulig penger, og som ikke er like opptatt av
å gjennomføre tiltak som er optimale for skogeieren.
Dette er medvirkende til at beslutninger som tas, langt
fra er optimale. Sannsynligvis taper skogbruket store
beløp på dårlige beslutninger. Ved å ha en
skogbruksplan kan du unngå dette.

Ved et av tilvalgene vil det bli laget en rapport for
eiendommen. Ressursoversikten vil inneholde en
hovedtallsrapport, bestandsrapport og en
avvirkningsprognose. Sammen med ressursoversikten
ligger det en miljørapport som beskriver innhold og kvalitet BESTILLING AV TILLEGGSREGISTRERINGER
på miljøregistreringene, samt dokumentasjon på
Det er mulig å bestille markbefaring for å få bedre
gjennomføringen av MiS-revisjonen. Sammen med tilvalget
bestandsdata og gode behandlingsforslag mot tillegg i
følger analoge kart over eiendommen.
pris. Se kostnader på neste side!

GJENNOMFØRING
Arbeidet utføres av Glommen Mjøsen Skog som er
Norges største skogbruksplanentreprenør. Det sikrer at
arbeidet blir profesjonelt utført og til lave kostnader.

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

LAVE PRISER
Fordi nytten av å ha en skogbruksplan er så stor,
gis det store statsbidrag til skogeiere som kjøper
ny skogbruksplan. Resten av beløpet kan dekkes av
skogfond med skattefordel. Det betyr at Staten i
praksis dekker over 80% av kostnadene til ny
skogbruksplan.
Prisen for en ressursoversikt med MiS registrering
er prissatt utfra bestillingsgrad i prosjektet. Ved 60
% vil prisen per dekar produktiv skog være 26,- og
deretter synkende som vist i tabellen under.
Prosent bestilling
Pris per dekar
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Skog som er bonitet 6 utelates fra taksten og
faktureres ikke. Prisene er bruttopris før fratrekk
av statstilskudd og eventuelle andre tilskudd.
Prisene er ferdig indeksregulert ved levering av
produkter i 2022.

Priseksempel
Kostnad for en ressursoversikt med MiS registrering på 1
000 dekar produktiv skog. Skogeier bruker skogfond med
skattefordel, får 50% statstilskudd og har en
marginalskatt på 34,4%. Ved høyere skattesats blir
regnestykket gunstigere.
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Pris på tilleggsprodukter:
Markbefaring i hogstklasse 1 & 2: Kr. 3,- pr dekar
totalt produktiv skog
Minnepenn med kart og rapport
Kr. 500,Planperm
Kr. 1 000,-

Utgifter til frakt/porto faktureres i tillegg med kr.
200,- pr plan. (frakt i post)

DIGITALE LØSNINGER
ALLMA – TAR SKOGBRUK PÅ ALVOR
Du øker nytten av investeringen i ny skogbruksplan
ved å ha den på internett . Alle opplysninger i
Allma er beskyttet med brukernavn og passord.
Skogeier bestemmer hvem som får tilgang.
Oppdatering av skogbruksplanen gjøres ved at
skogeier eller entreprenør sender inn opplysninger
om hvor det er utførte tiltak. Tilgang til Allma
Eiendom gjør det enklere å planlegge og
gjennomføre drifter.

Allma egner seg meget godt til bruk ute i skogen

Pris for et årlig abonnement er kr. 415,- pluss en
arealavhengig pris pr dekar. Den er kr. 0,36 for de
første 1 000 dekar og kr. 0,26 for de neste 9 000
dekar. Arealer over 10 000 dekar er prisen per
dekar kr. 0,16.

SKOGBRUKSPLAN PÅ MOBIL ENHETER
Som Allma-bruker får du fri tilgang til
skogbruksplanen på mobil eller nettbrett. Dermed
kan du på en effektiv måte bruke den ute i skogen.
Både nettbrett og mobiltelefoner har GPS. Den
mobile utgaven av Allma kan lastes ned som en App.

Allma på mobiltelefon og nettbrett

Grendekontakter
Hvis du ønsker mer informasjon om taksten eller om de forskjellige produktene kan det stilles til den aktuelle
i din grend eller Glommen Mjøsen Skog sin prosjektleder Pål Hanssen
Navn

E-post

Tommy Røtting
Ole Harry Lie
Ivar Haug
Karl Ivan Vikestad
Karl Erik Solum
Kolbjørn Horn
Egil Solstad

Distrikt/Grend

post@htgjerdenamdal.no
Mob: 911 84 432
ole-harr@online.no
Mob: 472 39 547
Ivar.haug@kystverket.no
Mob: 482 37 910
kivikestad@gmail.com
Mob: 979 75 588
Karl.erik.solum@bindal.kommune.no
Mob: 900 84 230 / 970 33 447
Kolbjorn.horn@gmail.com
Mob: 482 49 260
Egil.solstad@naroysund.kommune.no
Mob: 959 06 702

Avdelingsleder skogbruksplan
Glommen Mjøsen Skog, Pål Hanssen
Tlf. 481 45 474
E-post: ph@glommen-mjosen.no

KONTROLLER AT EIENDOMSFORHOLDENE STEMMER
Gå inn på https://gardskart.nibio.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.

Indre Folla
Søråa/Ottersøy
Folla
Rørvik/Vikna
Salsbruket/Lund
Gråmarka/Naustbukta
Kolvereid/Strand/Abelvær/Varøy

BESTILLING – HUSK FRISTEN!
BESTILL PÅ INTERNETT INNEN
26. MARS 2021
For mer informasjon og bestilling – gå inn på
Glommen Mjøsen Skog sin hjemmeside:
www.glommen-mjosen.no/skogbruksplan

Når det gis statstilskudd, har landbruksmyndighetene rett til å få kopi av skogbruksplanen.
Det samme gjelder tilgang til ajourholdte data i
Allma. Landbrukskontoret formidler ikke innholdet
til utenforstående uten skogeiers samtykke.

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

