SKOGBRUKSPLANLEGGING I
RENDALEN 2019-2021
- bestilling Bruk gjerne internett!
Dette skjemaet er også mulig å fylle ut på internett. Gå til www.mjosen.no og velg fanen for
«Skogbruksplan/Allma» og deretter «Takstprosjekt».

Bestillingsfrist er 25. juni 2019
Informasjon om taksten, produkter, priser og andre vilkår finnes i vedlagt informasjonshefte
(bruk gjerne blokkbokstaver ved utfylling av skjemaet).
Navn:_____________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________
Postnummer:_________________ Poststed:______________________________________
Telefon: _____________________ E−post: _____________________________________
Jeg bestiller en skogbruksplan med miljødokumentasjon i henhold til avkryssing under, for
følgende eiendom:
Hovedgards- og bruksnr.______/______
Produktvalg:




1. Skogbruksplan med feltbefaring på alt areal under vernskoggrensa inkl miljødokumentasjon
2. Skogbruksplanplan med feltbefaring i hogstklasse 1 og 2 under vernskoggrensa
inkl miljødokumentasjon



3. Miljødokumentasjon



Jeg ønsker skogbruksplan i perm til kr. 800,- i tillegg

Ønsker du å navngi de forskjellige teigene i skogbruksplanen bruk tabellen under:
Teignr. G.nr.

Br.nr.

Navn på teigene

Produktivt Brutto
skogareal areal

Om du har flere teiger enn det er plass til i denne tabellen, så skriv det på eget vedlegg.
I stedet for å fylle ut tabellen kan du like gjerne ta en utskrift av eiendommen din fra
https://gardskart.nibio.no/search og skrive teignummer og teignavn på dette!

Snu arket
Eiendomsforhold:
Det er skogeiers ansvar å sjekke at matrikkelkartet er riktig, og at alle teiger som skal takseres er med
på kartet. Skogeiere som ikke har meldt om feil i kartgrunnlaget, kan ikke senere kreve oppretting av
eiendomsforhold i skogbruksplanen kostnadsfritt. Bruk internett: https://gardskart.nibio.no/search




Jeg har kontrollert min eiendom og fant ingen feil
Jeg har funnet feil på eiendomsgrenser og teiger
(legg gjerne ved kopi av et kart eller beskriv feilen nederst på denne sida)

Bestilling av digital skogbruksplan (Allma)



Jeg bestiller tilgang til Allma

Rettigheter til data:
Det er du som skogeier som har eiendomsrett over planen og data fra denne. Du kan gi rettigheter til
bruk av data til andre som utfører jobb for deg, eller som du selger tømmer til. Dette vil gjøre
kommunikasjon mellom deg og tømmerkjøper enklere.
Jeg gir følgende rett til å bruke data fra min skogbruksplan:

 Glommen Skog

 Nortømmer

 SB-Skog

 Andre: …………………….
(skriv hvem)

Kommentarer
Du kan nedenfor gi spesielle opplysninger om skogen eller kommentarer til din forrige skogbruksplan
m.h.t. grenser, bonitet, volum, bestandsinndeling o.l. (bruk ev. eget ark).

Søknad om tilskudd:
Du må selv søke om tilskudd til taksten. Vi anbefaler å gjøre dette på følgende måte:
1) Gå til nettsiden www.skogfond.no
2) Trykk på «Direkte til innlogging»
3) Logg inn på samme måte som til nettbanken
4) Når du er inne, trykker du på boksen «Skogbruksplan» nederst til venstre på sida
5) Her bekrefter du at du søker om statsbidrag

___________________________
Sted og dato

_________________________________
Underskrift

Denne bestillingen returneres innen 25. juni 2019 i vedlagt svarkonvolutt (ferdig frankert)
eller skannet på e-post til rune@mjosen.no. Alle som bestiller innen fristen er med i
trekningen av to nettbrett med gratis abonnement på Allma fram til 2022.

