
Tilbud på 
skogtakst 
i Oppdal 
kommune

Bestillingsfrist 1. oktober

En skogbruksplan 
med MiS gir deg 

kontroll over skogens 
ressurser. Den er ditt 
beste verktøy til en 
aktiv utnyttelse av 

eiendommen din

Vår europeiske 
sertifiseringsordning (PEFC) 

krever at miljøregistrering er gjort 
i skogen der alle tømmerkjøpere 

kjøper tømmer fra



MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne 
naturtyper i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper.

Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3 % av 
det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det 
biologiske mangfoldet. Dermed beholdes 97-98 % av skogarealet til fri 
skogbruksaktivitet etter Norsk PEFC skogstandard.

Alle som bestiller skogbruksplan, får sine MiS-registreringer innarbeidet 
i det nye planproduktet.

Du får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas 
eller ikke før de innarbeides i planen

Miljøregistreringer i skog (MiS) og 
nøkkelbiotoper

• Digital skogbruksplan i ALLMA på mobil og PC

• Sumtall for eiendommen

• Teigoversikt

• Tabeller som viser volum fordelt på treslag, skogens produksjonsevne 

(bonitet) og utviklingstrinn (hogstklasser)

• Produktivt skogareal fordelt på bonitet og hogstklasse

• Bestandsliste med alder, tilvekst, bonitet, hogstklasse, treantall og totalt 

volum for bestandet og volum per dekar for hogstklasse 3-5

• Forslag til hogstkvantum i perioden

• Eventuelle nøkkelbiotoper

• Regelstyrte behandlingsforslag i alle hogstklasser

• Ett vannbestandig bestandskart 

Innhold i skogbruksplanen
Produktet leveres i ALLMA 

Eiendom. Tilgang til digital 

plan i ALLMA Pluss 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 i ALLSKOG.  



ALLSKOG fakturerer alle skogeiere ved leveranse av skogbruksplanen i
2023. Ved påmelding til prosjektet foretar ALLSKOG en kredittsjekk.
Ved behov kan vi kreve forskuddsbetaling.

Vi gjør oppmerksom på at faktura må betales i sin helhet av deg som skogeier. 
Ditt produkt blir rimeligere desto høyere oppslutningen blir om planprosjektet i 
Oppdal. Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier legger inn et refusjonskrav 

med mottatte faktura i søknadsskjemaet for bruk av skogfond i Altinn.

1. www.skogfond.no

2. Klikk «innlogging skogfond»

3. Logg inn med bankID

4. Velg riktig aktør og klikk på aktuell konto

5. Klikk så på feltet «søknader inn- og 

utbetaling»

6. Klikk så på «søk tilskudd»

Søk om tilskudd i 2021

Takstareal Ca. prosent Pris per dekar

60000 50 % kr            21,2 

70000 60 % kr            20,1 

80000 70 % kr            18,7 

90000 80 % kr            16,6 

Pris per dekar er avhengig av oppslutningen i prosjektet. Prisene er beregnet ut 
fra det produktive skogarealet i kommunen. Det lønner seg for alle at flest 
mulig skogeiere deltar. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Pris

Tilleggsprodukter til skogeier Pris Enhet

Levering av standard planperm i papirformat 1500 Stk

Feltbefarte behandlingsforslag i hogstklasse 1+2 700 Bestand

Tynningsforslag i hogstklasse 3 50 Bestand

Hogstforslag i hogstklasse 4 og 5 50 Bestand

Trykte bestandskart og hogstklassekart 450 Stk

http://www.skogfond.no/


I tilsvarende prosjekter er tilskuddssatsen satt til 50 prosent, det blir 
mest sannsynlig også satsen for dette prosjektet. Eksemplene er på hva 
du må betale for en skogbruksplan med MiS dersom eiendommen har 
100, 300 og 500 dekar produktivt skogareal, før og etter statstilskudd. 
Alle priseksemplene er eks. mva og prisen benyttet i eksemplene er 
20,1  per dekar.

100 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 2 010,- eks. mva. 
før tilskudd. Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 1 005,- eks. mva.

300 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 6 030,- eks. mva. 
før tilskudd. Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 3 015,- eks. mva.

500 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 10 050,- eks. 
mva. før tilskudd. Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 5 025,- eks. mva.

Skogfondsmidler kan benyttes for betaling av restbeløpet etter 
tilskudd.

Priseksempel

Grensen er basert på de offentlige eiendomskartene (matrikkelen). I noen 
tilfeller vil det være feil i dette grunnlaget. Du vil derfor få informasjon om 
kontroll og endring av sertifiseringsgrensen etter påmelding i prosjektet. 
Kontrollen gjøres digitalt i ALLMA av skogeier selv. Endringer, feil, mangler og 
tvister innenfor grensen MÅ meldes til ALLSKOG så raskt som mulig etter at 
kontrollen er utført. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og 
sertifiseres. Hvis feil ikke meldes inn i henhold til oppgitt frist vil kostnader med 
oppretting av feil og mangler i grenser faktureres skogeier.

Din skogbruksplan vil bli avgrenset av en 
sertifiseringsgrense

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
• Alltid oppdatert 
skogbruksplan i lomma
• Skogen vokser - i ALLMA 
beregnes og ajourføres tilvekst
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Bestilling skal gjøres på www.allskog.no

Om du trenger hjelp til bestilling eller har 

andre spørsmål, ta kontakt med 

skogbrukssjef:

Kari Anne Kaxrud Wilberg

Kari.wilberg@oppdal.kommune.no

Tlf: 918 96 050

Vi kan hjelpe

Send epost til oppdal@allskog.no

Spørsmål til 
ALLSKOG?

http://www.allskog.no/
mailto:Kari.wilberg@oppdal.kommune.no

