AVTALE SKOGSDRIFT OG VIRKESKJØP
mellom skogeier ______________________________________________________________ og ALLSKOG
Kontaktinfo skogeier, E-post: ________________________________________ Mobil: ___________________

q Andelseier q Ønsker andelseierskap

1. ALLSKOG påtar seg hogst og framkjøring til anvist lunneplass ved godkjent leveringssted.
Ca:________________m3 tømmer.
Avtalt periode for drift.
Hvis oppdraget ikke utføres i avtalt periode kan avtalen termineres.
Det aksepteres avvik på +/- 10% i volum.

1-4

q

5-7

q

8-10

q

11-12

q

2. Virkeskjøp
Andelseiere i ALLSKOG oppnår et tillegg i tømmerprisen. Virket kjøpes til gjeldende pris i avtalte leveranseperiode,
fastsatt av ALLSKOG.
ALLSKOG kjøper alt virke fra drifta, med flg. unntak:
______________________________________________________________________________________
Innbetaling av andelskapital (restansvar) og tilleggsandeler : _____________________________________

q Ønsker innløsning av hele andelsansvaret.

3. Hogstteigens beliggenhet; best. nr./kartref: ___________________________________________________
Hogstteigens grenser er oppgått og merket/avgrenset.
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. Hogstmaskindata, evt. ved oppmåling.
Driftsprisen inkl. reparasjon av kjøreskader:

i terrenget:
traktorveg:
bilveg:

q ja
q ja
q ja

q nei
q nei
q nei

Skogeier utbedrer kjøreskader selv innen: ____________________________________________________
Dersom dette ikke skjer utbedres kjøreskader av ALLSKOG for skogeiers regning.
5. Bygging av enkle driftsveier. Ved søknadspliktig graving i driftsområdet gir skogeier ALLSKOG fullmakt
til å søke om dette på vegne av skogeier. Ja q Nei q
6. Miljø
Hogsttype:
Sertifisering:

q Aktsomhetsvurdering OK
q Foryngelseshogst q Tynning q Oppryddingshogst q Omdisponert areal
q PEFC q FSC q PEFC og FSC q Usertifisert

7. Skogeier bekrefter tillatelse for kjøring over annen manns eiendom. Ja q Uaktuelt q
8. Ved signering transporterer skogeier evt drifts/taubanestilskudd til ALLSKOG. Ja q Nei q
9. Skogeieren ønsker at ALLSKOG skal plante hogstfeltet innen tre år etter hogsten etter regning. Ja q Nei q
10. Markberedning: Ja q Nei q
11. Andre forhold: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sted/dato _____________________________________
________________________________________
Skogeier

__________________________________________
Skogbruksleder

Skogeier bekrefter å ha lest hele avtalen, også side 2 som omhandler avtalevilkår.
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_____________________________________________________________________________________
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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;
Kontrakts- og leveringsbetingelser for salg av virke til ALLSKOG SA, av November 2015.
Avtalen innebærer at skogeier inngår en miljøavtale med ALLSKOG. Skogeier må følge de til enhver tid
gjeldende krav i Norsk PEFC Skogstandard (http://www.pefcnorge.no/side.cfm?ID_kanal=11) samt
ALLSKOGs utfyllende miljørutiner.
Skogeier godtar at ALLSKOG kan bruke økonomiske virkemidler for å sikre gjennomføring av gjeldende miljøog kvalitetsrutiner.
For andelseiere som har gjenstående restansvar på andelskapital, trekkes den til enhver tid gjeldende fastsatte
prosentsats. I henhold til ALLSKOG sine vedtekter og i tråd med styrets beslutning skal det ved virkesavregning trekkes et beløp tilsvarende 2-4 % brutto tømmeromsetning for oppfylling av andelsinnskudd.

2. PRIS OG MÅLEMETODER
•
•
•

Pris fastsettes Jf. pkt 2 side 1
.
Tømmeret stemples av ALLSKOG i henhold til kontrakts- og leveringsbetingelsene.
Hva gjelder målemetoder, måleenheter og beregning vises det til www.m3n.no
GENERELLE BESTEMMELSER.

3. SKOGEIERS OPPLYSNINGSPLIKT
•
•

Det er skogeiers ansvar å opplyse om grenser for hogstteigen, herunder påvise at grenser for hogstteigen er
korrekte, også i henhold til økonomiske kartverk. Ved avvik mellom skogeiers påviste grenser og faktiske
grenser hefter skogeier for eventuelle krav som måtte oppstå i denne forbindelse.
Skogeier plikter å opplyse om kjente kabler, vannledninger, drikkevannskilder, miljøverdier og kulturminner i
tilknytning til skogdrifta. Ved evnt. manglende opplysninger, hefter skogeier for eventuelle krav som måtte
oppstå i denne forbindelse.

4. LEVERINGSTED, VELTEPLASSER OG VEISTANDARD
•
•

•
•

Skogeier har ansvar for at påvist leveringssted og velteplasser er godkjent og i tråd med gjeldende regler.
Det tilligger skogeier å holde åpen, brøytet og strødd vei frem til lunneplass med nødvendig parkeringsmuligheter mens drifta pågår, samt ved uttransport, og evt bomtur i denne forbindelse faktureres skogeier.
Eventuelle avgiftskostnader på privat vei dekkes av skogeier.
Det tilligger skogeier å sørge for godkjent veistandard, i henhold til kontrakts- og leveringsbetingelser.
For småparti under 15 m3 påløper det en kostnad på 350 kr. pr. sortiment.

5. SKOGEIERS KONTROLL OG RAPPORTERINGSPLIKT
•

Skogeier kan i den utstrekning han/hun ønsker det foreta inspeksjon i drifta mens arbeidet pågår, for å forsikre seg om at arbeidet går som avtalt. Uregelmessigheter skal meddeles ALLSKOG omgående.

6. REKLAMASJON OG TVIST

•

7. 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.
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•

Reklamasjon i forbindelse med denne avtale fremstilles skriftlig til marked@allskog.no. Frist for reklamasjon
er 1 måned etter siste oppgjørsdato. Reklamasjonsskjema finnes på www.allskog.no.
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.
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•

