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SKOGEIERAVTALE 
 

Avtale skogsdrift og virkeskjøp 
 
mellom skogeier ______________________________og ALLSKOG: 
       

1. ALLSKOG påtar seg hogst og framkjøring til anvist lunneplass ved 
godkjent leveringssted. 

 
 Ca:________________m3 tømmer.  
Antydet tidsrom for hogst:___________________________   
 
Det forutsettes ”normale” vær og føreforhold for årstiden. 

 
2. Virkeskjøp: ALLSKOG kjøper alt virke fra drifta, med flg. unntak:  

 
Virket kjøpes til gjeldende pris i avtalte leveranseperiode, 
fastsatt av ALLSKOG. Hvis oppdraget ikke utføres i avtalte 
periode kan prisen reforhandles. 
 
Innbetaling av 
andelstilskudd:_______________________________ 
 
Innbetaling av andelskapital: 
_______________________________ 

  
3. Hogstteigens beliggenhet; best. nr./kartref: ____________________ 

     Hogstteigens grenser er oppgått. 
 

4.Driftskostnad kr. ______________________ pr. m3 eks. m.v.a.  
Skogfond:_________________ 
 
Volum fastsettes ihht målenota, ekskl. vrak. 
 
For virke som beh. av skogeier fastsettes volum i hht. HM-data, 
evt. ved oppmåling. 
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Driftsprisen inkl. reparasjon av kjøreskader:  

i terrenget: ja:  nei:  
               traktorveg:  ja:  nei:  
               bilveg:  ja:  nei:  
  
Evt merknader: _________________________________________ 
    
Skogeier utbedrer kjøreskader selv innen: _____________________ 
 
Dersom dette ikke skjer utbedres kjøreskader av ALLSKOG for 
skogeiers regning. 
         Sett kryss X 
 

5. Skogeier bekrefter tillatelse for kjøring 
over annen manns eiendom. 

Ja Uaktuelt 
  

 
         Sett kryss X 

6. Tømmeret stemples av skogeier Skogeiere Allskog 
  

 

Sett kryss X 
7. Ved signering transporterer skogeier 

evt tilskudd til ALLSKOG  
 

Ja Nei 
  

          
Sett kryss X 

8. Skogeieren ønsker at ALLSKOG 
skal plante hogstfeltet innen tre år 
etter hogsten etter regning.   

 

Markberedning Planting 
  

 

Annet: _______________________________________________ 

For avtalevilkår – se side 4. 
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9.  Andre forhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted/dato ____________________________  
 
_________________________    ____________________________ 
Skogeier                        Skogbruksleder 
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AVTALEVILKÅR 
 
1. GENERELLE BESTEMMELSER 

 
Med mindre noe annet er bestemt i denne avtale og i forhold til det 
som er angitt på forsiden gjelder følgende bestemmelser for avtalen 
om skogsdrift og virkeskjøp mellom skogeier og ALLSKOG;    

 Avtale om generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for 
sagtømmer og massevirke av bartre, av August 1998 med senere 
endringer og vedlegg. 

 Målereglement for skogsvirke, generelle bestemmelser utarbeidet 
av Tømmermålingsforeningenes Fellesorgan (TMF) og fastsatt av 
FUNT 14.11.2000 Erstatter Forskrifter for måling av skogsvirke 
(hoveddel)vedtatt av Tømmermålingsrådet 28. mai 1990., og 
senere endringer. 

 Standarder for et Bærekraftig Norsk Skogbruk, fra prosjektet 
levende skog.  
 

2. PRIS OG MÅLEMETODER 
 
 Pris fastsettes  Jf. pkt 2 side 1 hvis annet ikke er avtalt.  
 Hva gjelder målemetoder, måleenheter og beregning vises det til 

vedlagte Målereglement for skogvirke GENERELLE 
BESTEMMELSER. 

 
3. SKOGEIERS OPPLYSNINGSPLIKT 
 

 Det er skogeiers ansvar å opplyse om grenser for hogstteigen, 
herunder påvise at grenser for hogstteigen er korrekte. Ved avvik 
mellom skogeiers påviste grenser og faktiske grenser hefter 
skogeier foreventuelle krav som måtte oppstå i denne forbindelse.   

 Skogeier plikter å opplyse om kjente kabler, vannledninger, 
drikkevannskilder, miljøverdier og kulturminner i tilknytning til 
skogdrifta.  
 

4. LEVERINGSTED, VELTEPLASSER OG VEISTANDARD 
 

 Skogeier har ansvar for at påvist leveringssted og velteplasser er 
godkjent og i samsvar med gjeldende regler.  
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 Det tilligger skogeier å holde åpen vei fram 
til lunneplass med nødvendig parkeringsmuligheter mens drifta 
pågår.  

 Det tilligger skogeier å sørge for godkjent veistandard    
 

5. SKORGEIERS KONTROLL OG RAPPORTERINGSPLIKT 
  
 Skogeier kan i den utstrekning han ønsker det foreta inspeksjon i 

drifta mens arbeidet pågår, for å forsikre seg om at arbeidet går 
som avtalt. Uregelmessigheter skal meddeles ALLSKOG omgående 
uten unødig opphold.  
 

6. FORCE MAJEURE 
 
 Dersom rettidig oppfyllelse av kontrakten umuliggjøres ved helt 

usedvanlige naturforhold, organisasjonsmessige arbeidskonflikter 
eller andre begivenheter som ligger utenfor partenes kontroll, er 
vedkommende part uten ansvar for hindringen så lenge den 
vedvarer. Dersom en av partene vil påberope seg force majeure for 
å befri seg fra sitt ansvar, skal han gi den annen part skriftlig 
melding så snart hindring for kontraktens oppfyllelse er oppstått.  
  

7. TVIST 
 
 Tvister i forbindelse med denne avtale avgjøres av de alminnelige 

domstoler i den rettskrets skogeierens eiendom ligger.  
 Tvist som gjelder målingens utførelse avgjøres etter 

tømmermålingens egne bestemmelser.  
 

 

  
 


