
 

 

Informasjonsbrev September 2019 
 
Skogbruksplan og miljørevisjon Sigdal og Flesberg 
 
Det pågår nå feltarbeid i begge kommuner. Dere har kanskje sett våre biler eller innleide 
planleggere i skogene deres. Arbeidet vil bli avsluttet i slutten av oktober. 
Vi begrenser feltbefaringen i starten av oktober med tanke på jaktstart for mange. 
 
Dette er vårt første informasjonsbrev på hjemmesidene til Viken Skog. Tidligere har vi 
sendt ut informasjon i kortfattet form pr SMS. Framover vil vi benytte begge kanaler, samt 
e-post. 
 

1. Hva skjer nå? 

Vi gjennomfører 2 oppgaver i disse dager: 
A. Prøveflate takst: Vi måler skogen på ferdig utlagte områder som del av 

volumberegning, tetthet og høyde ved sammenstilling med laserdata. 

B. Revisjon av nøkkelbiotoper: Vi befarer områder etter en instruks skrevet av 
sertifikatholderne (lokale tømmerkjøpere; SB Skog, Nortømmer og Viken Skog) 
Dette går ut på besøk av naturtypeområder, antatt områder med stor andel lauv, 
større sammenhengende skogområder, artsfunn og kvalitetsikring av eksisterende 
biotoper. 

 
2. Skogeiers medvirkning 

 

a. Bestandsdata og veisituasjon 

Skogeier som har en skogbruksplan fra forrige takst kan på internettkanalen 
www.dinskog.no vurdere bestandsgrenser, bestandsinformasjon, skogsveger og 
traktorveger. Innspill sendes skriftlig som brev til: Viken Skog SA, Postboks 554, 3605 
Kongsberg eller i e-post til Vikens prosjektleder; hb@viken.skog.no FRIST: 15/11-2019 
Skogeiere som ikke har en skogbruksplan i fra forrige takst vil ikke få denne muligheten. 
DENNE ER OPERATIV FRA DAGS DATO! 
 
For skogeiere som har en skogbruksplan er det svært mange som har et eksisterende 
brukernavn og passord. De som ikke har dette må selv kontakte  
Vikens servicesenter på 32 10 30 00 eller på www.dinskog.no på Kom i gang 
 

 
 
 

For ordens skyld det er ikke et krav at en bruker en digital plan for kontroll man kan 

selvfølgelig bruke egen skogbruksplan i papirformat! 

http://www.dinskog.no/


 

 

 

b. Innspill på revisjon av nøkkelbiotoper 

Alle tømmerkjøpere er miljøsertifisert i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard. Et av 
kravpunktene i skogstandarden sier at nøkkelbiotoper skal registreres, velges ut, 
dokumenteres og kartfestes. Nøkkelbiotoper skal settes av urørt eller forvaltes på en måte 
som ikke forringer forholdene for det biologiske mangfoldet.  
Nøkkelbiotoper registrerer ved hjelp av MiS-metoden (MiS=Miljøregistrering i skog). Forrige 
MiS-registrering ble gjennomført for drøyt 10 år siden, og nøkkelbiotoper ble satt av. 
Inkludert i arbeidet med ny skogbruksplan er det gjennomført en revisjon av de gamle 
nøkkelbiotopene. I tillegg er det foretatt en vurdering av alle andre relevante 
miljøregistreringer (naturtyper, truete arter mm.). 
 

Rundt årsskifte 2019/20 vil det foreligge er nytt forslag til nøkkelbiotoper. Denne 

informasjonen blir publisert på www.dinskog.no 

Da blir det mulig for hver enkelt skogeier å komme med innspill. 

 

3. Husk å søke om tilskudd, 40% 

 
Dette er det første heldigitale prosjektet, hvor skogeier selv er ansvarlig for å søke om 
tilskudd på landbruksdirektoratets hjemmesider. Kommunene er behjelpelige med 
forklaring på hvordan dette gjøres. Kontakt respektive skogbrukssjefer. 
 
Du logger inn på din skogfondskonto på landbruksdirektoratet sine 
hjemmesider; https://www.landbruksdirektoratet.no. 
 

 Klikk på Skogbruk under Digitale tjenester i venstre side. 

 Klikk på Skogfondskonto, administrasjon 

 Nå kommer du til Altinn.no, trykk Start tjeneste og logg deg inn 

 Du får nå opp kontoopplysninger om din skogfondskonto. 

 Klikk på Skogbruksplan i venstre side 

 Trykk så på knappen «Søk tilskudd». Denne forandres da til «Har søkt tilskudd» 

 
Mvh 

Viken Skog v/prosjektleder 

Helge Bekkhus 

http://www.dinskog.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/

