NÅ ER DET VÅR TUR
BESTILL NY SKOGBRUKSPLAN INNEN
20. JANUAR 2021 OG FÅ STATSTILSKUDD
SKOGBRUKSPLANEN LEVERES VÅREN 2022

DET GÅR 15-25 ÅR MELLOM HVER GANG DET
KOMMER TILBUD OM NY SKOGBRUKSPLAN I EN
KOMMUNE. NÅ ER TUREN ENDELIG KOMMET TIL
FLEKKEFJORD, FARSUND, HÆGEBOSTAD OG
GAMLE LYNGDAL KOMMUNER

Styringsgruppa for skogbruksplan i Flekkefjord, gamle Lyngdal, Farsund og Hægebostad kommuner 2019-2022

HVA ER EN SKOGBRUKSPLAN?

HVORFOR BESTILLE SKOGBRUKSPLAN NÅ?

Å eie skog betyr å forvalte viktige verdier.

Du får oversikt over aldersfordeling og tømmervolum i

En ny skogbruksplan gir deg en oppdatert

egen skog

oversikt over skogressursene på

Med en oppdatert skogbruksplan sparer du tid og

eiendommen. I tillegg inneholder

penger - og kan få bedre råd/veiledning fra

skogbruksplanen forslag til hvordan

skogbruksleder og kommunen

eiendommen bør drives etter økonomiske

Du får mer korrekt og bedre pristilbud ved hogst

og miljømessige hensyn. Skogbruksplanen

Siden dette er ett stort fellesprosjekt, vil prisen bli mye

gir et godt grunnlag for planlegging og

lavere enn om du bestiller plan alene

gjennomføring av viktige tiltak i skogen,

Du må ha miljøregistrert eiendom for å få solgt

som tømmerdrift, stell av ungskogen og

tømmer (les mer under MiS)

veibygging.

Staten bidrar med 60% i tilskudd til skogbruksplanen
med miljøregisteringer ettersom dette er et

I PLANEN FÅR DU:

fellesprosjekt

Kart med oversikt over tømmervolum,

En oppdatert skogbruksplan er et godt utgangspunkt

aldersfordeling og tilvekst i skogen

for takst og verdivurdering ved salg eller overdragelse

Hvor mye CO2 skogen din binder

Ved salg av eiendommen vil takstmann etterspørre

Forslag til skogbehandling (gjelder

skogbruksplan og du får en mer nøyaktig takst på

pakke 2 og 3 under

eiendommen

skogbruksplanprodukter)
Oversikt over eventuelle
miljøkvaliteter, fredete kulturminner
m.m.
Forslag til årlig hogstkvantum
Digital tilgang slik at du kan oppdatere

Det går lang tid mellom hver gang det kommer tilbud
om ny skogbruksplan i en kommune (15-25 år). Nå er
turen endelig kommet til Flekkefjord, Farsund,
Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner.

skogbruksplanen
Kurs i bruk av skogbruksplanen. Etter
at planen er levert vil det bli tilbud om
kurs i bruk av skogbruksplanen.

Skogeiere i gamle Audnedal kommune får tilbud om
skogbruksplan om få år. Grunnen er avgrensingen i
grunnlagsdata som brukes til å lage planene.

NÅ BLIR SKOGBRUKSPLANEN OGSÅ DIGITAL!
Benytt muligheten til å få skogbruksplanen
digital. Da kan den enkelt oppdateres.
Dagens planer er mellom 16-24 år gamle og
ikke digitale. Trolig blir det lenge til neste
planprosjekt settes i gang i denne regionen.
Benytt deg derfor av muligheten til å bestille
skogbruksplan nå. Dette er et verktøy for
både deg og neste generasjon. Du får også
60% i statstilskudd.

DET TILBYS TRE ULIKE TYPER
SKOGBRUKSPLANPRODUKTER

1

RESSURSOVERSIKT
(MINIMUMSLØSNING)

MILJØREGISTRERING I SKOG
(MIS)
MIS er en metode for kartlegging
av viktige miljøverdier i skogen.
Resultatene fra miljøregistreringen
legges inn i skogbruksplanen og er
offentlig tilgjengelig informasjon.

Miljøregistreringene blir integrert i planen
Skogdata tilrettelegges i den digitale skogbruksplanen ALLMA
Skogregistreringer gjøres ved hjelp av flybilder og laserdata

For å selge tømmer må du ha en

"Vareopptelling" i skogen, men ingen forslag til skogbehandling

miljøplan
Dersom du har en miljøplan fra

2

GRUNNPAKKE SKOGBRUKSPLAN
(STANDARD PLAN)

før, vil miljøinformasjonen i planen
din bli ajourført og være godkjent
for 15 nye år fra leveringsdato
Dersom du ikke har en miljøplan
fra før, må du benytte deg av

Miljøregistreringene blir integrert i planen
Skogdata tilrettelegges i den digitale skogbruksplanen ALLMA
Skogregistreringer gjøres ved hjelp av flybilder og laserdata
Inneholder planforslag med tiltak i skogen

sjansen til å bestille miljøplan i
denne runden. Det gjør at du får
statstilskudd på 50% til
miljøplanen

3

SKOGBRUKSPLAN MED MARKBEFARING
(KVALITETSKONTROLL I SKOGEN DIN)
Skogregistreringer og innhold som i grunnpakken, men i tillegg
befares 20% av skogarealet
En av våre dyktige ansatte går på befaring i din skog.
Markbefaringen gir en bedre nøyaktighet på skogdataene og
behandlingsforslagene

FRA PERM TIL SKJERM - DIN DIGITALE SKOGBRUKSPLAN
De nye skogbruksplanene blir digitale.
Skogbruksplanen blir også presentert på et vanlig
papirkart, og om ønskelig i en perm.
AT skog anbefaler det digitale kart- og planverktøyet
ALLMA, og gir gratis tilgang til alle skogeiere ut 2024.
Med den digitale skogbruksplanen kan du alltid få
oppdatert informasjon om skogeiendommen din på pc,
nettbrett og mobil.
Skogdataene dine fremskrives hvert 3. år og i tillegg
kan planen oppdateres etter hogst, tynning mm.

HAR DU SPØRSMÅL?

BESTILLING

KONTAKT OSS
Svarslippen returneres innen
20. Januar 2021 til:

AT SKOG

AT Skog SA, Planavdelingen

KJETIL VINJE (PROSJEKTLEDER)

Postboks 116, Sentrum

kjetil.vinje@atskog.no | 959 60 790

3701 SKIEN

AT Skog, PB 116 sentrum, 3701 Skien

Eller skannes og sendes til epost:

FARSUND
Jan Fredrik Sundt (skogbrukssjef)
jan.fredrik.sundt@farsund.kommune.no | 902 05 692
Tor Torkildsen
957 97 634

kv@atskog.no
Bilde av utfylt skjema kan sendes til:
959 60 790
Skjema kan også fylles ut og sendes på:
atskog.no/skogbruksplaner-i-flekkefjord-

LYNGDAL
Atle Skjørestad (skogbrukssjef)
atle.skjorestad@lyngdal.kommune.no | 906 96 880

lyngdal-farsund-og-haegebostad
Eller leveres til skogbrukssjefen i kommunen

Trygve Haugeland (leder av styringsgruppa)
992 10 233

HÆGEBOSTAD
John-Ivar Bjelland (skogbrukssjef)
john-ivar.bjelland@haegebostad.kommune.no | 900 97 975

STATSTILSKUDD TIL SKOGBRUKSPLANEN
Fylkesmannen i Agder har innvilget 60%

Tore Gysland
917 29 310

tilskudd til skogbruksplanen med

FLEKKEFJORD

Statstilskuddet utbetales til

miljøregistreringer

Trond Konstali (skogbrukssjef)
trond.konstali@flekkefjord.kommune.no | 941 62 701
Ståle Haukelid

skogfondskontoen og til skogeiers
bankkonto gjennom skogfondssystemet
Har du avsatt skogfond kan du betale deler
eller hele egenandelen din med dette

911 43 172
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