
Tilbud på skogbruksplan 
med miljøregistrering i 
kommunene Hemnes, 

Vefsn, Grane og Hattfjelldal

Bestillingsfrist 1. oktober

En skogbruksplan med 
miljøregistreringer i 
skog (MiS) gir deg 

kontroll over skogens 
ressurser, og er ditt 

beste verktøy for aktiv 
skogutnyttelse.

Norsk PEFC 
skogstandard vil kreve 
at det er gjennomført 
miljøregistreringer på 
alle eiendommer over 

50 dekar. Skogeiere 
som ønsker å levere 
sertifisert virke må 

derfor bestille 
skogbruksplan med 
miljøregistrering i 

samsvar med 
standardens krav før 

1. oktober. 



Eksisterende miljøregistreringer i Hemnes, Vefsn og Grane har gått ut 
på dato. For skogeiere i Hattfjelldal med gjeldende miljøregistrering 
utløper sertifiseringen i 2024. Norsk PEFC skogstandard vil kreve at det 
er gjennomført miljøregistreringer på alle eiendommer over 50 dekar. 
Skogeiere som ønsker å levere sertifisert virke må derfor bestille 
skogbruksplan med miljøregistrering i samsvar med standardens krav 
før 1. oktober. Etter denne datoen er det kun de skogeierne som har 
bestilt skogbruksplan som vil være sertifisert ved planleveransen. 

Ved kjøp av skogbruksplan med miljøregistreringer sikrer du 
eiendommen fremtidig tilgang til alle markeder for alle typer 
skogsvirke. Miljøregistreringer gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, 
sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller vi 
nøkkelbiotoper. 

Alle som bestiller skogbruksplan, får sine miljøregistreringer 
innarbeidet i det nye planproduktet.

Miljøregistreringer i skog (MiS) og 
nøkkelbiotoper

Grunnpakken/skogbruksplanen leveres digitalt i ALLMA og på PDF digitalt

Skogbruksplanen skal inneholde følgende informasjon om de enkelte bestand 

eller behandlingsenheter: areal, hogstklasse, bonitet, volum fordelt på treslag 

(gran, furu, lauv), alder, tilvekst, middeldiameter, diameterfordeling i tre 

klasser (<15 cm, 15-25 cm, >25 cm), grunnflatesum, middelhøyde, overhøyde, 

miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner, 

totalt areal fordelt på markslag, produktivt skogareal fordelt på boniteter og 

hogstklasser, volum fordelt på treslag, boniteter og hogstklasser, forslag til årlig 

hogstkvantum, regelstyrte behandlingsforslag hogstklasse 3-5. 

Innhold i skogbruksplanen

Produktet leveres i ALLMA 

Eiendom. Tilgang til digital 

plan i ALLMA med innsyn i 

skogbruksplan er inkludert i 

dekarpris ett år etter 

leveranse.

Alle skogeiere som er 

andelseiere i ALLSKOG har 

tilgang til ALLMA gratis som 

andelseierfordel.  

Digitalt informasjonsmøte

Det avholdes digitalt informasjonsmøte om prosjektet tirsdag 30. august kl. 
19:30

Møtet vil bli tatt opp og lagt ut på prosjektets hjemmeside. Invitasjon til møtet 
ligger i samme epost som denne brosjyren.



Sluttfaktura sendes ved leveranse av skogbruksplanen i august 2024. Faktisk 

taksert areal legges til grunn. 

Det tilbys et statstilskudd på 60 % av kostnad for grunnpakken. Tilskuddet 

eksklusive mva innbetales på din skogfondskonto når skogbruksplanen er ferdig. 

Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier legger inn et refusjonskrav med 

mottatte faktura i søknadsskjemaet for bruk av skogfond i Altinn. Det utbetales 

ikke tilskudd på tilleggsprodukter. Ved påmelding til prosjektet foretar ALLSKOG 

en kredittsjekk. 

Vi gjør oppmerksom på at faktura må betales i sin helhet av deg som skogeier for 

at sertifiseringen skal være gyldig. Høy planoppslutning gir billigere planprodukt. 

1. www.skogfond.no

2. Klikk «innlogging skogfond»

3. Logg inn med bankID

4. Velg riktig aktør og klikk på aktuell konto

5. Klikk på feltet «søknader inn- og utbetaling»

6. Klikk på «søk tilskudd»

Søk om tilskudd 

Pris per dekar er avhengig av oppslutningen i prosjektet. Det lønner seg for alle at 
flest mulig skogeiere deltar. Alle priser er oppgitt eks. mva. Det er mulig å betale 
egenandelen og eventuelt tilleggsprodukter fra skogfondet

Pris grunnpakke:

L

Priser

Tilleggsprodukter til skogeier Pris Enhet

Feltbefaring med behandlingsforslag ungskog Kr.  7,- Per dekar i hogstklasse 1 og 2

Dronebefarte behandlingsforslag ungskog Kr.  6,5,- Per dekar i hogstklasse 1 og 2

Feltbaserte tynningsforslag hkl 3 Kr.  7,5,- Per dekar i hogstklasse 3

Feltbaserte hogstforslag hkl 4 og 5 Kr.  7,- Per dekar i hogstklasse 4 og 5

Levering av standard planperm i papirformat Kr. 600 Kr pr stk

Trykt bestandskart Kr. 250 Kr pr stk

Trykt hogstklassekart Kr. 250 Kr pr stk

Avvirkningsprognoser Kr. 2000 Kr per eiendom

Totalt produktivt 

skogareal bestilt,                    

>= bonitet 8 1 000 000 800 000 600 000 480 000 

Pris per dekar Kr. 9,5,- 10,2 11,9 13,8

Merk at dette kun gjelder grunnpakken 
og ikke tilleggsproduktene.

60%statstilskudd!

http://www.skogfond.no/


I dette prosjektet er tilskuddssatsen vedtatt til 60 % av kostnad på 
grunnpakken eks. mva. Eksemplene er på hva du må betale for en 
skogbruksplan med MiS dersom eiendommen har 300, 500 og 1500 
dekar produktivt skogareal, ved total planoppslutning på 800 000 
dekar, før og etter statstilskudd. Alle priseksemplene er eks. mva. og 
prisen benyttet i eksemplene er kr 10,2 per dekar. Skogfond med 
skattefordel kan brukes til å betale skogbruksplanen.

300 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 3 060,- eks. mva. 
før tilskudd. Etter 60 % tilskudd vil den koste kr 1 224,- eks. mva.     
Reell kostnad etter skogfond og skatt er kr 342,- eks. mva.

500 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 5 100,- eks. mva. 
før tilskudd. Etter 60 % tilskudd vil den koste kr 2 040,- eks. mva.     
Reell kostnad etter skogfond og skatt er kr 571,- eks. mva.

1500 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 15 300,- eks. 
mva. før tilskudd. Etter 60 % tilskudd vil den koste kr 6 120,- eks. mva. 
Reell kostnad etter skogfond og skatt er kr 1 714,- eks. mva.

Priseksempel

Eiendomsgrensen er basert på de offentlige eiendomskartene (matrikkelen). I 
noen tilfeller vil det være feil i dette grunnlaget. Skogeier skal selv gjøre denne 
kontrollen ved å gå inn på: gardskart.nibio.no. Eventuelle feil lastes opp i 
bestillingen eller sendes på epost til ALLSKOG innen 1. oktober. Hvis feil ikke 
meldes inn i henhold til oppgitt frist vil kostnader med oppretting av feil og 
mangler i grenser, faktureres skogeier. 

Taksator vurderer hva som er produktivt og drivbart skogareal. Produktivt 
taksert areal vil være grunnlaget for din skogbruksplan. 

Sjekk eiendomsgrensene dine

ALLMA gir svar på når og hvor det 

er tid for ungskogpleie, gjødsling, 

hogst etc.

Med ALLMA får du oversikten til å 

ta de riktige beslutninger til rett tid.

• Gir pekepinn på når det er mest 

lønnsomt å hogge

• Tar hensyn til viktige miljøverdier

• Mulighet til å legge inn 

forespørsel om skogtjenester fra 

ditt lokale andelslag

I ALLMA blir skogbruksplanen 
din og skogdata løpende 
oppdatert.
Laster du ned appen har du 
alltid med deg 
skogbruksplanen i lomma.
• Full oversikt over egen skog 
og eiendomsgrenser
• Gode bestandskart som er 
enkle å bruke på 
mobil/nettbrett i skogen
• Alltid oppdatert 
skogbruksplan i lomma
• Skogen vokser - i ALLMA 
beregnes og ajourføres tilvekst



Bestilling skal gjøres på www.allskog.no

Om du trenger hjelp til bestilling eller 
har andre spørsmål, ta kontakt med 
skogbrukssjef i din kommune.

Vi kan hjelpe Spørsmål til ALLSKOG?
hemnes@allskog.no

vefsn@allskog.no

grane@allskog.no

hattfjelldal@allskog.no
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Øystein Dyrlie, 75 19 71 45
Oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Hans Gunnar Otervik, 482 64 736
hans.gunnar.otervik@vefsn.kommune.no

Torgar Eggen, 95 22 14 96
teg@grane.kommune.no 

Aud Ringsø, 75 18 48 15
aud.ringso@hattfjelldal.kommune.no

Hemnes

Hattfjelldal

Grane

Vefsn
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mailto:hemnes@allskog.no
mailto:vefsn@allskog.no
mailto:grane@allskog.no
mailto:hattfjelldal@allskog.no

