ANDELSEIE
RFORDEL:

30 %
RABATT

kun for ande

lseiere

Vår helhetlige skogpakke for en
enklere hverdag som skogeier.
Skogpakken for deg som har skog som bi-næring.
Vi skreddersyr skogsdriften din og hjelper deg fra A til Å.

Ved 3 års avtale
får du i tillegg

10,- pr. m3
tømmer ved min
imum
600 m3 levert i av
taleperioden

DETTE FÅR DU MED

Ved 5 års avtale
får du i tillegg

15,- pr. m3
tømmer ved min
imum
1 000 m3 levert
i
avtaleperioden

PLUSS SKOGPAKKE
check «PLUSS Skogpakke - 3 eller 5 år» er en
standardavtale der du og skogbruksleder blir enig
om hvilke skogfaglige tjenester skogen din har
behov for i løpet av perioden.

check Skogfaglige tjenester som avtales er:
• Hogst
• Planting
• Ungskogpleie
Tillegg som kan avtales:
Markberedning • Tynning • Gjødsling
check Med «PLUSS Skogpakke» blir du prioritert når det
gjelder entreprenørkapasitet.

check Innenfor avtaleperioden utarbeides det periodeplaner med hensyn til eiendommens perspektiv
og behov. Eksempelvis to periodeplaner på ett
og et halvt år hver seg. Periodeplanen beskriver
hvilke aktiviteter som skal skje i din skog i avtalt
periode.

check Har det etter driften blitt kjøreskader/spor som
i henhold til PEFC Skogstandard må utbedres,
utfører Viken Skog dette så snart fuktighets-

Finn ut mer på viken.skog.no/skogpakker
Ta en uformell prat med din lokale skogbruksleder
eller Viken Skog Servicesenter

forholdene gjør det praktisk mulig. Dette i
henhold til PEFC Skogstandard. Kostnadene for
utbedringen er inkludert i denne avtalen.

check Inkludert i denne skogpakken administrerer Viken
Skog sertifiseringsavtalen for deg; en avtale alle
som utfører skogsdrift må ha.

check Du får også Veiansvar Pluss forsikring fra
Les mer på viken.skog.no/forsikring

«PLUSS Skogpakke – 3 eller 5 år»
har en fast pris pr. periodeplan på kr 6 995,• Forsikring, sporoppretting og periodeplan er
inkludert i pakkeprisen
• Driftsutgifter trekkes direkte fra tømmeroppgjøret
og nettobeløpet overføres din konto
• Avtalte skogkulturarbeider faktureres og kan dekkes
fra din skogfondskonto

