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Nå kan du bestille ny 

Skogbruksplan 
• Et viktig hjelpemiddel for et aktivt skogbruk 
• Effektiv forutsetning for miljøsertifisering 
• Ditt beste planleggingsredskap 

 

Leveres på papir, nettbrett, telefon, GPS og 
internettportalen DinSkog.no 
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NY OMRÅDETAKST I NORDRE LAND 
 
Med ca 15 års mellomrom gjennomføres det 
skogbrukstakster, og nå er det igjen Nordre 
Land kommune som står for tur. Taksten 
gjennomføres for hele kommunen samtidig, 
for å få en kostnadseffektiv og kvalitativ god 
takst. 
 
Gjennom en ny takst får skogeierne nye 
skogbruksplaner utarbeidet med helt nye 
flybilder og laserdata.  

 

 
5 GODE GRUNNER FOR Å BESTILLE PLAN 
 
1. Planen er en samlet kunnskapsbase om 

skogproduksjon og naturverdier 
2. Planen gir deg informasjon som grunnlag 

for å drive et langsiktig og lønnsomt 
skogbruk, samtidig som andre hensyn 
ivaretas 

3. Planen gir verdifull støtte i planleggingen 
av skogbruk på din eiendom 

4. Planen gir mulighet for prioritering av 
skogskjøtsel, tynning og sluttavvirkning, 
planlegging av veier og andre tiltak.  

5. Planen er et redskap i kommunikasjon 
med offentlig forvaltning og private 
aktører som skal gjøre tiltak på 
eiendommen 
 

KVALITET PÅ MILJØREGISTRERINGENE 
Nøkkelbiotopene som skal ivaretas på din 
eiendom, vil være resultatet fra en evaluering 
og kvalitetssikring av materiale fra forrige 
registrering, kombinert med ny informasjon. 
Alle tømmerkjøpere krever at dette 
gjennomføres som en følge av Norsk PEFC 
skogstandard. Om du skal være sikret 

framtidig tømmersalg fra eiendommen må du 
derfor bestille skogbruksplan med MiS 
(Miljøregistrering i Skog). 
 

De som ikke bestiller skogbruksplan, må selv 
sørge for å gjennomføre kvalitetssikring 
miljøregistrering på eiendommen før hogst og 
uten tilskudd. Kostnadene ved dette er 
erfaringsmessig høyere enn det prisen blir for 
en skogbruksplan der kvalitetssikringen er 
inkludert og tilskudd gitt. 
 
De som bestiller skogbruksplan vil få tilgang 
via internettportalen DinSkog.no med kart 
over eiendommen som viser oppdatert 
miljøinformasjon. Du gis god mulighet til å 
komme med innspill til miljøregistreringene 
som er gjort underveis i arbeidet med planen.  

 
HVEM FÅR TILGANG TIL 

SKOGBRUKSPLANENE? 
En skogbruksplan er skogeiers eiendom. 
Landbruksmyndighetene (kommune og fylke) 
får kopi av både skog- og miljøregistreringene 
og planer til bruk som myndighet. Utover 
dette har ingen tilgang til planene uten 
skogeiers samtykke. Miljøopplysninger for alle 
eiendommer er offentlig tilgjengelig jfr. 
lovgivningen. 
 

FREMDRIFTSPLAN 
 Bestillingsfrist: 15. mars 2017. 

 Ferdig skogbruksplan til skogeier: 
1.august 2018. 
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PRISER OG FINANSIERING 
Det gis inntil 45 % statsbidrag av prisene. 
Prisene forutsetter minst 60 % bestilling i 
kommunen.  
 
Fakturaareal beregnes ut fra produktivt 
skogareal og deler av det uproduktive. Prisene 
nedenfor er eksklusiv merverdiavgift, og uten 
fradrag av tilskudd. Skogeiers andel av 
kostnaden kan dekkes med skogfond med 85 
% skattefordel etter gjeldende skatteregler. 
Nærmere om pris beskrives sammen med 
produktene nedenfor. 

 
PRODUKTET SKOGBRUKSPLAN 
Alle som har bestilt vil motta ringperm som 
inneholder:  

 Produktbeskrivelse, hogstkvantums-
prognose, sumtall for arealer, stående 
volum og tilvekst. Dessuten bestandslister 
med takstresultater. 

 Behandlingsforslag basert på fototolkning 
og laserdataberegninger. 

 Bestandskart i målestokk 1:5 000 med 
bestandsdata og bestandsnøkkel påført 
kartet. På eiendommer med flere teiger 
produseres ett kart pr teig. 

 I planprisen inngår tilgang til 
skogbruksplanen via www.DinSkog.no 
gratis i to år fra leveransedato.  

Det gjennomføres feltarbeid i hogstklasse 1 
og den yngste delen av hogstklasse 2 på 
bonitet 11 eller bedre. 

 

 

 
 
 
 

App deg til skogen!  
DinSkog Appen inneholder din skogbruks-
plan, bakgrunnskart og ortofoto. Leveres for 
både Apple og Android. Begge alternativene 
fungerer uten nettdekning. 
Aktiverer du GPS-en på telefon eller 
nettbrettet vil du til enhver tid se hvor du 
befinner deg på eiendommens skogbruks-
plan, og du kan enkelt slå opp i bestands-
informasjon og se forslag til skogbehandling. 
 
DinSkog.no 
DinSkog er vår internettportal for 
skogbruksplaner og er gratis for alle Vikens 
andelseiere. Her finner du din skogbruksplan 
inkludert med alltid oppdaterte 
bakgrunnskart, ortofoto og alt du trenger av 
miljøinformasjon for drift av 
skogeiendommen. 
 
Ajourføring og fremskrivning 
Du får tilgang til å ajourføre skogbruksplanen 
via DinSkog.no. Vi sørger for fremskrivning av 
alder, volum og tilvekst. Når planen er 
oppdatert og ajourført, kan du på ny laste ned 
en oppdatert skogbruksplan til appen og ta en 
tur ut i skogen for videre planlegging av 
skogbruket på eiendommen din.  
 
 
Pristabell skogbruksplan 

Fastledd Pr eiendom kr 1995 

Pris kr pr daa Kr 4,45 

Pris kr pr daa   
Bonitet 11 og høyere 

Kr 6,90 

  

PRODUKTET RESSURSOVERSIKT  
 Kun for eiendommer mellom 50 og 100 

daa produktiv skog. 

 Det leveres et kart over eiendommen med 
bestandsliste på laminert papir. 

 Tilgang til DinSkog Web og Mobil 
 
Pristabell ressursoversikt 

Fastledd 1000 

Pris kr pr daa 4,45 

http://www.dinskog.no/
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PRISEKSEMPEL 
Produktivt areal 450 daa, hvorav halvparten 
på bonitet 11 og høyere. Uproduktivt areal 60 
daa. 
    225 daa, 4,45 kr. pr. daa :  kr 1.001,25 
+ 225 daa, kr 6,90 kr pr daa:  kr 1.552,50 
 + 60 daa * 0,5 kr. pr. dekar:  kr       30  
 + fastledd på pr eiendom:   kr 1 .995 
Skogeiers brutto kostnad:   kr 4.578,75   
 
45 % statstilskudd gir netto kostnad før skatt 
på kr 2.518,31 
 
Benytter man skogfond med skattefordel blir 
reell kostnad etter skatt og tilskudd: 
 
Skattesats 24 %      kr 1.400 
Skattesats 37,81 %     kr    757 
 
Dette priseksempelet forutsetter at skogeier 
er momspliktig. 
 
Informasjonsmøte om skogbruksplan: 

Tirsdag den 7.mars kl.: 18:30 – 20:30 

Land kurs og Selskapslokaler  

(Rådhuset på Dokka) 

Enkel servering. 

 
 
 
 
 

KONTAKTPERSONER  
 
Viken Skog 
Prosjektleder Svein Dypsund 
sd@viken.skog.no    
tlf 900 25 141 
 
Skogbruksleder Hallgeir Thorsen   
ht@viken.skog.no    
tlf 917 36 121  
 
Viken Skog Skogeierområde 
Johan Wien     
j-wien@online.no     
tlf 909 11 835 
 
Svein Grønvold   
svgronvo@bbnett.no    
tlf 970 20 104 
 
Nordre Land kommune 
Halvor Askvig    
halvor.askvig@nordre-land.kommune.no     
tlf 977 91 225 
 
Ingun Therese Braanaas 
ingun.t.braanaas@nordre-land.kommune.no 
tlf 61 11 60 90 
 
 
 

Redigering av denne brosjyren ble ferdigstilt 25. januar 2017 
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