
Tilbud om ny skogbruksplan
og miljørevisjon i Follo og Enebakk

BESTILL SKOGTAKSERING – FÅ MILJØREVISJON OG NY SKOGBRUKSPLAN

FÅ OVERSIKT OVER VERDIENE I SKOGEN DIN

Stort behov for oppdaterte skogbruksplaner

Miljørevisjon er nødvendig for å selge tømmer

Bestillingsfrist: 15. april 2022
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Skogtaksering foregår gjennom 
kommunevise områdetakster, 
normalt med 10–15 års intervall.
Nå er tiden inne for å få ny taks-
ering av din skogeiendom.

FEM GRUNNER TIL Å BESTILLE
1.  MiS-registrering er en forut-
 setning for å få solgt tømmer. 
 Å eie en skogbruksplan med 
 Miljøregistreringer i Skog (MiS) 
 viser at du aktivt har tatt stilling  
 til et langsiktig og bærekraftig  
 skogbruk.

2.  En samlet kunnskapsbase om 
 din eiendoms skogproduksjon, 
 samt naturverdiene.

3. Verdifull støtte i planleggingen 
 av skogbruk på din eiendom   
 med prognoser og temakartlag.

4.  Mulighet for prioritering av 
 skogskjøtsel, tynning og 
 sluttavvirkning.

5. Et kvalitetssikret underlag i   
 kommunikasjon rundt 
 forvaltningen.

MILJØVERDIER, NATURTYPER 
OG SJELDNE ARTER 
Skal du selge tømmer fra egen 
skog, må det gjennomføres en 
revisjon av nøkkelbiotoper. Dette 
er et krav i Norsk PEFC Skogstandard. 

Revisjon av nøkkelbiotoper utføres 
bare på eiendommer som bestiller 
skogbruksplan eller miljøregistre-
ring. Eventuelle nøkkelbiotoper 
som skal ivaretas, er et resultat av 
evaluering og kvalitetssikring av 
materialet fra forrige registrering 
kombinert med ny informasjon. 

Eksisterende nøkkelbiotoper vil bli 
kvalitetssikret, og naturtype- og 
rødlisteregistreringer vurderes for 
miljøregistrering.

Takstprosjektet er startet opp som en del av gjennomføringen av 
«Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i 
Oslo og Viken». Høsten 2021 vant planavdelingen i Viken Skog SA 
anbudskonkurransen om taksten i Follo og Enebakk. De forrige 
registreringene for disse kommunene er fra 2003 og 2009. 
Prosjektet har flere formål. Det viktigste er å levere skogeierne 
reviderte miljøregistreringer og nye skogbruksplaner, utarbeidet 
etter nye flybilder og laserdata.
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Nøkkelbiotop brukes om områder 
som er spesielt viktige for det 
biologiske mangfoldet. Områdene 
som defineres som nøkkelbiotoper 
kan inneholde sjeldne naturtyper 
eller plante- og dyrearter. Skogs- 
områder med en nøkkelbiotop har 
egne figurer som viser Miljøregis-
trering i Skog (MiS).

De som bestiller skogbruksplan vil 
få tilgang via internettportalen 
DinSkog.no med kart over eien-
dommen som viser oppdatert 
miljøinformasjon.

HVEM FÅR TILGANG TIL 
INFORMASJONEN
En skogbruksplan er skogeierens 
eiendom. Landbruksmyndighetene 
(kommunen og fylket) får kopi av 
både planene og miljøregistrerin-
gene. Miljøregistreringene på 
eiendommene vil bli offentlig 
tilgjengelige.

 

De som ikke bestiller skogbruks-
plan, må selv sørge for å gjennom-

føre kvalitetssikring før hogst.
Kostnadene ved å gjøre dette i 

etterkant er erfaringsmessig 
høyere enn det prisen blir for 

en skogbruksplan der kvalitets-
sikringen er inkludert.



SKOGBRUKSPLAN MED 
MILJØREGISTRERINGER
Standardleveransen ved bestilling:

1) En enkel mappe med bekreftelse 
 på utført miljørevisjon, oversikt 
 over registrerte miljøkvaliteter, 
 bestandsoversikt med informasjon 
 om de enkelte bestandene og kart  
 som viser eiendomsavgrensning,  
 bestandsdata og bestandsnøkkel  
 og registrerte miljøverdier. 

2) Digital planperm (PDF) som 
 inneholder produktbeskrivelse, 
 sumtall for arealer, stående 
 volum og tilvekst, CO

2
-binding 

 på eiendomsnivå, bestandslister 
 med skogtakstresultater og   
     behandlingsforslag. 
 På DinSkog har du tilgang til 
 kartlag med overstandere i 
 hogstklasse I og II og behov for 
 ungskogpleie, terrengmodell 
 og markfuktighetsindeks basert 
 på laserdata.

Behandlingsforslagene i skog- 
bruksplanen er basert på foto- 
tolkning og laserdataberegninger. 

Bestandskartene er rive- og vann-
faste i målestokk 1:5000 med 
bestandsdata og bestandsnøkkel på-
ført kartet. På eiendommer med 
flere teiger produseres ett kart 
per teig.

Prognose for årlig hogstkvantum 
etter metode for avvirkning ved 
hogstmodenhet, utført i verktøyet 
GEOSKOG. I lys av Norsk PEFC 
Skogstandard og kravet til kjenn-
skap til langsiktig skogproduksjon 
og fremtidige avvirkningsmuligheter, 
er dette et nyttig produkt, spesielt 
for eiendommer over 250 daa. 

Produktet inneholder også en 
oversikt over skogens opptak og 
lagring av karbon. 

KUN MILJØREGISTRERINGER
Miljøregistrering er minstekravet 
for å kunne selge tømmer.

Standardleveransen ved bestilling 
er en enkel mappe med bekreftelse 
på utført revisjon, oversikt over 
registrerte miljøkvaliteter, kart i 
som viser eiendomsavgrensning 
og registrerte miljøverdier. 

For eiendommer uten registrerte 
miljøkvaliteter mottar skogeier kun 
mappe med bekreftelse på 
revisjon.
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PRISER OG FINANSIERING
For produktet skogbruksplan gis 
det inntil 40 prosent statsbidrag på 
prisene. Du som skogeier må selv 
søke tilskudd hos Statsforvalteren i 
Oslo og Viken. Fakturaareal bereg-
nes ut fra areal med hogstklasse.
 
Alle priser er eksklusiv merverdi-
avgift og uten fradrag for tilskudd. 
Skogeiers regning kan dekkes med 
skogfond med 85 prosent skatte-
fordel etter gjeldende skatteregler. 

*For eiendommer uten eksisterende 
digitalisert skogbruksplan er det et 
tillegg på kr. 1,90 per dekar.

*Statsforvalteren i Oslo og Viken gir 
ikke tilskudd til kun miljøregistrering.

Fastledd 990 kr

Pris kr pr daa 1,45

Fastledd 1190 kr

Pris kr pr daa 8,40*

DINSKOG

I prisen for skogbruksplan inngår tilgang til innsyn og vedlikeholds-
mulighet i skogbruksplanen via dinskog.no og DinSkog-appen i ett 
år fra leveransedato. For andelseiere i Viken Skog er tjenesten 
gratis også utover denne perioden. 

DinSkog som app er tilgjengelig for alle typer smarttelefoner og 
nettbrett. I likhet med DinSkog på nett får du blant annet alle 
bestandsdata og mulighet til å velge mellom ulike kartlag.

PRISTABELL SKOGBRUKSPLAN

PRISTABELL MILJØREGISTRERING*



TILLEGGSPRODUKTER 

Prognose for årlig hogstkvantum 
etter metode for balansekvantum, 
utført i verktøyet GEOSKOG.

Leveres inkludert i skogbruksplan-
rapporten for kr 490.

Økonomisk prognose 
beregnes avledet av prognose for 
årlig hogstkvantum i verktøyet 
GEOSKOG, og baseres på gjeldende 
drifts- og tømmerpriser ved 
beregningen. I lys av Norsk PEFC 
Skogstandard og kravet til kjenn-
skap om skogeiendommens øko-
nomiske avkastning er dette et 
særdeles nyttig produkt. 

Leveres inkludert i skogbruksplan-
rapporten for kr 490.

Planperm i papirformat 
tilsvarende digital planperm, 
men levert på papir i ringperm, 
kr 1000.

Ekstra bestandskart tilsvarende i 
standardleveranse, kr 295 per kart.

Markbefaring etter avtale for 
tilleggsmålinger og feltvurderte 
behandlingsforslag, kr 135 per 
bestand.

PRISEKSEMPEL SKOGBRUKSPLAN MED MILJØREGISTRERINGER  
for gjennomsnittlig eiendom i takstprosjektet:

Fastledd  1190 kr
Tillegg arealkostnad (400 daa x 8,40 kr/daa) +3360 kr 
Fratrekk statsbidrag (40 % av kr 4550) - 1820 kr
Netto kostnad/skogfondsbehov  = 2730 kr

Kan betales fra din skogavgiftskonto/skogfond med 85 % skattefordel 
etter gjeldende skatteregler. Se skogfondskalkulatoren til skogkurs.no.
NB! Statsbidrag regnes som skattepliktig inntekt. 

Skogeiers egenandel (ved marginalskatt 35,6 %) = 960 kr

NB! Vi tar forbehold om trykkfeil i denne brosjyren.
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https://skogkurs.no


Kontaktpersoner
Prosjektleder: 

Vebjørn Oppegaard Pollen 
Skog og GIS-konsulent, strategisk planlegging
vop@viken.skog.no  |  977 29 793

Skogbruksledere:

VIKEN SKOG, FOLLO
Gjermund Nordhagen 
kgn@viken.skog.no   |  406 49 969

VIKEN SKOG, ENEBAKK   
Pia C. Schøyen
pcs@viken.skog.no   |  476 83 627

SB SKOG    
Morten Ødemark
moo@sbskog.no  |  906 41 938

Tillitsvalgte: 

VIKEN SKOG FOLLO   
Lars Rustad
ljrustad@online.no  |  905 31 467

VIKEN SKOG INDRE ØSTFOLD OG OMEGN 
Bjørn Kristian Kjus
traakjus@gmail.com  |  970 51 583

Landbrukskontorene: 

FOLLO  
Skogbrukssjef Jørn Lileng
jorn.lileng@as.kommune.no  |  64 96 20 85

ENEBAKK  
Skogbrukssjef Ottar Slagtern
ottar.slagtern@enebakk.kommune.no  |  907 89 946



Hvorfor bør jeg bestille?
For å kunne selge tømmer fra egen skog 
må man ha en oppdatert skogbruksplan eller 
miljøregistrering. 

Skogbruksplanen er ditt viktigste verktøy for 
å få oversikt over verdiene i skogen din.

Dette blir din samlede oversikt over skog- 
og miljøinformasjon på din eiendom. 
I tillegg er det et verktøy for planlegging 
av skogbruk.

Bestill før 15. april 2022 

– få levert ferdig

skogbruksplan 

innen 31. august 2023

Skogeiere vil bli invitert 
til infomøter i god tid 
før bestillingsfristen.




