SKOGBRUKSPLANLEGGING
ELVERUM OG VÅLER 2017-2018
- 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 1. februar 2017
Informasjon om taksten, skogbruksplanen, priser og andre vilkår finnes i informasjonsheftet
”NYE SKOGBRUKSPLANER I ELVERUM OG VÅLER”.
Navn:_____________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________
Postnummer:_________________ Poststed:______________________________________
Telefon: _____________________ E−post: _____________________________________
Jeg bestiller et planprodukt i henhold til avkryssing under, for følgende eiendom:
Navn på eiendom __________________________ Hovedgards- og bruksnr.______/______
Produktvalg






1. Skogbruksplan med markbefaring på hele arealet
2. Skogbruksplan med genererte behandlingsforslag i hogstklasse 2-4
3. Skogbruksplan uten behandlingsforslag
4. Ressursoversikt

Bestillingen må omfatte hele eiendommen. Ønsker du å navngi de forskjellige teigene i
skogbruksplanen bruk tabellen under:
Teignr. Gnr.

Bnr.

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
http://gardskart.skogoglandskap.no/ og skrive teignummer og teignavn på dette!
Snu arket!

Bestilling av miljøregistreringer (gjelder kun skogeiere som ikke har fått gjennomført slike tidligere):



Jeg bestiller nye miljøregistreringer (henholdsvis kr 3,- pr dekar i tillegg i pris for produkt 1 og
kr. 5,- pr dekar i tillegg i pris for de andre produktene).

Eiendomsforhold:
Det er skogeiers ansvar å sjekke at matrikkelkartet er riktig, og at alle teiger som skal takseres er med på
kartet. Dersom det er feil i kartgrunnlaget, og skogeier ikke melder fra, vil eier måtte betale ev. oppretting av
skogbruksplanen. Bruk «Gardskart» på internett: http://gardskart.skogoglandskap.no/




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




Jeg bestiller tilgang til Allma – skogbruksplan på nett og mobil i tillegg til papirplan
Allma uten planperm og plottede kart (heldigital leveranse.). Gir kr. 800,- i redusert pris.

Det er også muligheter å bestille andre digitale produkter ved direkte henvendelse til Mjøsen Skog.
Rettigheter til data:
Det er du som skogeier som har eiendomsrett over planen og data fra denne. Du kan imidlertid 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 firmaer rett til å bruke data fra min skogbruksplan eller ressursoversikt:

 Glommen Skog SA
 SB-Skog

 NORSKOG/Nortømmer
 Stora Enso

 Andre: …………………..

Kommentarer
Du kan nedenfor gi spesielle opplysninger om skogen eller kommentarer til din forrige
skogbruksplan m.h.t. grenser, bonitet, volum, bestandsinndeling o.l., om du har ajourholdte
data du ønsker å bygge videre på ny plan (bruk ev. eget ark).

___________________________
Sted og dato

_________________________________
Underskrift

Bestillingen returneres sammen med skjemaet «Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging
med miljøregistrering». Fristen er 1. februar 2017. Benytt vedlagte svarkonvolutt (ferdig
frankert) eller skannet på e-post til rune@mjosen.no.

Alle som bestiller innen fristen er med i trekningen av fire nettbrett sammen med ett års
gratis abonnement på Allma – skogbruksplan på internett!

