
Tilbud om skogbruksplan for 
Etne og Kvinnherad

Etne skogeigarlag og Søre Kvinnherad skogeigarlag

En moderne plan som gir deg ny kunnskap 
Bestillingsfrist 15. mars 2023



Fototakst vinter 2023
Kartmøte vår/sommer 2023 (skogeier kan
tegne inn veier, sleper, hogster ol.)
Feltarbeid sommer/høst 2023
Planene leveres skogeier vår 2024 

Vi ønsker å tilby:
Skogbruksplan med miljøregistrering og
feltbefaring
Skogregistreringer gjøres ved hjelp av moderne
teknologi dvs. måling, beregning og tolking av
flybilder med støtte i laserdata. Det påføres
behandlingsforslag fra fototakst og feltarbeidet i
alle hogstklasser. Feltbefaring i hogstklasse 1 og
2, granbestand i hogstklasse 4 og 5, og
furubestand med over 20m3/dekar + MiS
befaring Miljøregistrering blir integrert i planen.
Skogdata tilrettelegges i ALLMA-basen.

De som har meldt interesse for plan tidligere
må også sende inn bestilling nå! For priser, se
vedlagt prisark

Sluttproduktet til skogeier består av planperm
med papirkart (hogstklassekart)i målestokk
1:5000 i A3 eller A1 format og et ortofotokart
(flybildebakgrunn). Data tilrettelagt i ALLMA slik
at skogeier får tilgang til planen sin digitalt.

Alle som bestiller ny plan nå, vil få ALLMA pluss
gratis ut 2026.

Fremdriftsplan:

       (senest 1.juni 2024)

Feltbefaring

Utsnitt fra hogstklassekart

Ortofotokart



Oversikt over kubikkmasse og tilvekst
Detaljinformasjon om hvert skogbestand
og forslag til skogbehandling 
Oversikt over eventuelle miljøkvaliteter,
MiS-figurer, fredete kulturminner mm.
Forslag til årlig hogstkvantum

Hva er en skogbruksplan
med miljøregistrering?
Skogbruksplanen er det beste utgangspunktet
for planlegging, verdiskapning,
ressursforvaltning og miljøhensyn. 

Detaljerte skogregistreringer blir presentert i en
perm og på kart. Et hogstklassekart i farger og
et ortofotokart. Skogarealet er på karta delt inn i
bestand etter alder, treslag og skogens
produksjonsevne (bonitet). 

Ny skogbruksplan innebærer også oppdaterte
data på digital plattform slik at du kan bruke
planen på PC/iPad/iPhone og slipper papirkart i
felt.

I planen får du:

Salg av tømmer forutsetter
miljøregistreringer (MiS)
I følge Norsk PEFC Skogstandard skal det gjøres
en vurdering av kvaliteten på gjeldende
registreringer hvert 15. år om det er behov for
nyregistrering eller en oppdatering av
miljøregistreringene. viktige naturtyper og
rødlistearter sjekkes ut. 

Bestiller du skogbruksplan nå inkluderer det
miljøregistrering. Denne vil være godkjent for
15 år fra leveringsdato og eiendommen blir
miljøsertifisert slik at du kan selge tømmer.

Den nye skogbruksplanen gjør det lettere å
forvalte egen skog. Du sparer tid og penger
og får bedre råd/veiledning fra
skogbruksleder, skogbruksrådgiver og
andre.
Nå blir planene heldigitale. Det betyr at du
kan benytte all funksjonalitet i ALLMA og
holde denne planen ajour for fremtiden. Ta
med planen ut i skogen på et nettbrett eller
telefonen om du ønsker det.
Skogbruksplanen gir bedre grunnlag for å
utnytte svingninger i tømmermarkedet.
Det gis nå 70% tilskudd til skogeiere som
bestiller plan, enkeltbestillinger seinere vil
ikke få tilskudd. 
En bør betale planen med skogfondsmidler.
Dette gir en skattefordel og virker som et
indirekte tilskudd.
Skogbruksplanen gir deg et godt
utgangspunkt for takst, og verdivurdering
ved salg/overdragelse

Hvorfor bestille skogbruksplan nå?
All næringsvirksomhet gir best resultat når det
drives etter en plan. Dette gjelder ikke minst i
skogbruket hvor beslutninger som tas i dag får
konsekvenser langt inn i fremtiden.

Me i takstutvalget for Etne og
Kvinnherad vil oppmode flest mulig

skogeigerar, med både små og store
eigedomar til å bestille plan for sin

eigedom. Denne er eit godt
hjelpemiddel for å bli kjent med

skogen sin og muligheten i den. Ikkje
minst kan det vere svært nyttig for

neste generasjon.



Allma Eiendom – en interaktiv nettbasert tjeneste der en kan analysere på skogdata og
lage enkle rapporter. Man kan melde inn endringer og få skogbruksplanen oppdatert
med nye prognoser og tilvekstberegninger.  Tilgjengelig på PC, Iphone og Ipad – enkelt 
 og lettvint med moderne verktøy. 
Kart til telefon – hogstklassekartet til bruk i telefon - lett å navigere i skogen uten
papirkartet.
Spesialkart – laminerte kart, jaktkart ol.

Nyttige produkter som kan bestilles senere
Data fra skogregistreringene gir i dag en rekke nye muligheter og vi kan tilby flere moderne
produkter i tillegg til den ordinære planen. Dette gir skogeieren mulighet til å bruke
skogbruksplanen mer aktivt og bidrar til økt kunnskap om forvaltning av skogen. 
Mer informasjon på: www.allma.no
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Kontaktpersoner i prosjektet
Har du spørsmål når det gjelder skogbruksplanen kan disse personene kontaktes: 

AT Skog SA, Postboks 116 Sentrum, 3701 SKIEN

Prosjektleder AT Skog
Kjetil Vinje | e-post: kv@atskog.no | tlf: 959 60 790
    
Stasforvalteren Vestland
Gro Kampp Hansen | e-post: grkha@statsforvalteren.no | tlf: 993 84 710

Etne kommune
Annbjørg Bue | e-post: annbjorg.bue@etne.kommune.no | tlf: 416 23 027

Kvinnherad kommune
Francesca Galdiolo | e-post: francesca.galdiolo@kvinnherad.kommune.no | tlf: 480 25 632
 
Takstutvalget i Etne Kvinnherad kommune
Eivind Vik | e-post: eivind.vik@outlook.com | tlf: 951 26 162
Per Martin Kjellesvik | e-post: per.m.kjellesvik@haugnett.no | tlf: 913 18 271
Ragnvald Vaage | e-post: r.vaage@online.no | tlf: 900 70 388
Trond Holmedal | e-post: trond.holmedal@online.no | tlf: 917 03 486
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