
Tilbud om miljørevisjon
og ny skogbruksplan
BESTILL SKOGTAKSERING – FÅ MILJØREVISJON OG NY SKOGBRUKSPLAN

FÅ OVERSIKT OVER VERDIENE I SKOGEN DIN

Skogtaksering foregår gjennom kommunevise  
områdetakster, normalt med 10–15 års intervall.  
Nå er tiden inne for å få ny taksering av din 
skogeiendom.

Bestillingsfrist: 1. juni 2022
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HVORFOR SKAL DU BESTILLE?
Som skogeier er man pliktig til å opp- 
fylle to målsettinger for sin eiendom; 
et produksjonsmål og et miljømål. 
For produksjonsmålet handler det 
om å gjennomføre avvirkninger, 
skogskjøtsel og gjenvekstpleie slik at 
skogens langsiktige produksjonsevne 
og bærekraft opprettholdes.  
For miljømålet gjelder det å bevare 
det biologiske mangfoldet. Å forene 
disse to målene kan synes vanskelig. 
Det er flere utfordringer og mange 
mulige løsninger der en skogbruks- 
plan gjør deg bedre i stand til å følge 
de offentlige kravene og nå målene 
for din eiendom og ditt skogbruk.

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 eien- 
dommer som bestiller skogbruksplan. 
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.

*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. Skogsområder 
med en nøkkelbiotop har egne MiS- 
figurer. En oversikt over miljøverdier 
har som mål å bedre kunnskapen om 
det biologoske mangfoldet i skogen, og 
dermed bidra til en bedre overvåkning 
og forvaltning av de områdene som 
er sårbare for endringer og som 
skogeier har ansvar for å ta hensyn til. 
Her vil det være en egen beskrivelse 
for hver nøkkelbiotop.

De som bestiller skogbruksplan vil få 
tilgang via internettportalen DinSkog.no 
med kart over eiendommen som 
viser oppdatert miljøinformasjon.  
Du som skogeier gis god mulighet til 
å komme med innspill: Vær våken og 
benytt muligheten.

HVEM FÅR TILGANG  
TIL INFORMASJONEN?
En skogbruksplan er skogeierens 
eiendom. Landbruksmyndighetene 
(kommunen og fylket) får kopi av både 
planene og miljøregistreringene. Miljø- 
registreringene på eiendommene vil bli 
offentlig tilgjengelige. Tømmerkjøpere 
bør også ha tilgang til den samme 
informasjonen for din skog. Hvis du 
ønsker dette, ber vi om at du krysser 
av for dette i bestillingsskjemaet.

 

Til skogeiere i Holmestrand kommune tilbys det nå ny  
skogbruksplan med miljøregistrering. Planen gir deg oppdatert 
oversikt over skogressursene på din eiendom samtidig som du  
får oppdatert miljødokumentasjon slik at du kan selge tømmer  
til sertifiserte kjøpere. Planavdelingen i Viken skog SA har etter  
anbud fått oppdraget med å utarbeide skogbruksplaner med  
miljøregistreringer i kommunen.

De som ikke bestiller skog- 
bruksplan, må selv sørge for å  

gjennomføre kvalitetssikring før 
hogst. Kostnadene ved å gjøre  

dette i etterkant er erfaringsmessig 
høyere enn det prisen blir for  

en skogbruksplan der kvalitets- 
sikringen er inkudert.
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PRODUKTET «SKOGBRUKSPLAN 
MED MILJØREGISTRERINGER»
Digital planperm (PDF) som inneholder 
produktbeskrivelse, sumtall for arealer, 
stående volum og tilvekst, CO

2
-binding 

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

Behandlingsforslag er basert på 
fototolkning og laserdataberegninger.

Rive- og vannfast bestandskart i  
målestokk 1:5 000 med bestandsdata 
og bestandsnøkkel påført kartet.  
På eiendommer med flere teiger 
produseres ett kart per teig.

ANBEFALT TILLEGGSPRODUKT
Prognose for årlig hogstkvantum 
etter metode for avvirkning ved 
hogstmodenhet, utført i verktøyet 
GEOSKOG. I lys av Norsk PEFC 
Skogstandard og kravet til kjennskap 
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. 

Leveres inkludert i skogbruksplan- 
rapporten for kr 490.
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Fastledd i kr 1 100

Pris kr pr daa 8,00*

PRISTABELL SKOGBRUKSPLAN

*Gjelder for de som har en tidligere 
MiS-registrering.

DINSKOG
Ved kjøp av skogbruksplan får du 
innsyn og ajourføringsmulighet i 
skogbruksplanen via dinskog.no og 
DinSkog app i ett år fra leveransedato.
For andelseiere i Viken Skog er 
tjenesten gratis også utover denne 
perioden. Du som skogeier kan også 
tegne et abonnement. DinSkog som 
app er tilgjengelig for alle typer 
smarttelefoner og nettbrett, og har i 
likhet med DinSkog på nett all 
bestandsdata, ulike kartlag, mulighet 
til å ajourføre skogbruksplanen m.m.

PRISER OG FINANSIERING
Det gis 50 prosent statsbidrag på 
prisene, og skogeieren må selv sørge 
for å søke tilskudd via egen portal hos 
Landbruksdirektoratet. Fakturaareal 
beregnes ut fra areal med hogstklasse. 
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift 
og uten fradrag av tilskudd. Skogeiers 
regning kan dekkes av skogfond med 
85 prosent skattefordel etter gjeldende 
skatteregler.



ANDRE 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 GEO- 
SKOG, og baseres på gjeldende drifts- 
og tømmerpriser ved beregningen.  
I lys av Norsk PEFC Skogstandard og 
kravet til kjennskap om skogeien-
dommens økonomiske 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 900.

Ekstra bestandskart tilsvarende i 
standardleveranse for kr 550 per kart.

Du som skogeier får tilgang til å 
ajourføre skogbruksplanen via 
DinSkog.no og DinSkog app.
Viken Skog sørger for fremskriving  
av alder, volumer og tilvekst.
Når planen er oppdatert og ajour- 
ført, kan du på ny laste ned en 
oppdatert skogbruksplan til appen  
og ta en tur ut i skogen for videre 
planlegging av ditt skogbruk.

PRISEKSEMPEL SKOGBRUKSPLAN MED MILJØREGISTRERINGER  
for gjennomsnittlig eiendom i takstprosjektet:

Fastledd  1 000 kr
Tillegg arealkostnad (400 daa x 8,00 kr/daa) +3 200 kr 
Fratrekk statsbidrag (50 % av kr 4 200) - 2 100 kr
Netto kostnad/skogfondsbehov  = 2 100 kr

Kan betales fra din skogavgiftskonto/skogfond med 85 % skattefordel 
etter gjeldende skatteregler. Se skogfondskalkulatoren til skogkurs.no.

Skogeiers egenandel (ved marginalskatt 37,2 %) = 670 kr

Hvorfor bør jeg bestille?
For å kunne selge tømmer fra egen skog 
må man ha en oppdatert skogbruksplan,  
ressursoversikt 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 1. juni  

– få levert ferdig

skogbruksplan 

innen 31. august 2023
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Kontaktpersoner
Prosjektleder: 

Svein Dypsund 
Avdelingsleder, strategisk planlegging
sd@viken.skog.no  |  900 25 141

Tillitsvalgte:

VIKEN SKOG
Nils Erland Aasnæs 
neaasnes@online.no   |  908 74 981

VIKEN SKOG  
Andreas Fleischer
andreas@thorrudcamping.no   |  928 28 748

NORSKOG    
Olav Bjørnli
ola-bj@online.no  |  950 24 811

Landbrukskontoret: 

HOLMESTRAND   
Skogbruksrådgiver Kine Fliflet
kine.fliflet@holmestrand.kommune.no
902 34 194

Skogbrukssjef Bjørn Elnan
bjorn.elnan@holmestrand.kommune.no
482 69 282


