
Langsiktig og ekstra lønnsom skogpakke
for deg som er proff skogeier.

Skogpakken for deg som selv vil velge hva og hvor mye du 
som skogeier tar hånd om, og hva du ønsker å overlate til oss.

«PROFF Skogpakke – 5 år» er en standardavtale 
mellom Viken Skog og deg som er skogeier. Du kan 
velge hvor mye du som skogeier tar hånd om selv 
av tiltak i skogen din, og hva du ønsker å overlate til 
Viken Skog.  

I standardavtalen blir vi enig om hvilke skogfaglige 
tjenester du vil kjøpe gjennom Viken Skog: 
• Du kan velge om du vil gi Viken Skog ansvaret  
 for avvirkningen eller stå for driftsansvaret selv  
 og kun selge tømmeret til oss. 
• Plantekjøp
• Planting
• Ungskogpleie
• Tynning
• Markberedning 
• Gjødsling

Med «PROFF Skogpakke – 5 år» blir du prioritert 
når det gjelder entreprenørkapasitet. 

I avtalen ligger det at du har et årlig møte med 
skogbruksleder hvor det utarbeides en årsplan  
for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres på 

eiendommen i løpet av de neste 12 månedene, 
samt bistand til ajourhold av din skogbruksplan  
på nett i DinSkog-løsningen.

I tillegg inkluderer avtalen 
• Veiansvar Pluss forsikring fra
 Les mer på viken.skog.no/forsikring

• 3 stk. Viken Kurs  
 (eks. PEFC, DinSkog, Veivedlikehold)

check

check

check

check 

Finn ut mer på viken.skog.no/skogpakker 

Ta en uformell prat med din lokale skogbruksleder  
eller Viken Skog Servicesenter

DETTE FÅR DU MED 
PROFF SKOGPAKKE

• Dersom Viken Skog har driftsansvar, trekkes  
 driftsutgifter direkte fra tømmeroppgjøret 
 og nettobeløpet overføres din konto

• Avtalte skogkulturarbeider faktureres og kan  
 dekkes fra din skogfondskonto

«PROFF Skogpakke – 5 år» 
har en pris pr. årsplan 
på kr 5 995,-

ANDELSEIER- FORDEL:

30 % 
RABATT
kun for andelseiere

Få et tillegg på 

10,- pr. m3
 

tømmer ved 
500–999 m3 levert  

i året

Få et tillegg på 

15,- pr. m3
 

tømmer ved minimum  
1000 m3 levert  

i året


