TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I OVERHALLA
En ressursoversikt/skogbruksplan er en «varetelling» av skogen på din eiendom som også gir
oversikt over skogens ressurser og miljøverdier. Den er ditt beste verktøy til en aktiv
forvaltning av eiendommen din!

Taksten er basert på laser og flybilder.
Produktet leveres i perm med et vannbestandig bestandskart. Det oppfordres til å også
benytte den digitale skogbruksplanen, ALLMA. ALLMA Pluss tilbys gratis de tre første
månedene etter leveranse.
Med oversikt over ressursene blir du som skogeier mer beslutningsdyktig, og kan gjøre
gode framtidsvalg alene eller i samråd med skogbruksleder.
Alle som bestiller ressursoversikt får sine MiS-registreringer innarbeidet i det nye
planproduktet. Du får anledning til å gi tilbakemelding på miljøverdier funnet på din
eiendom før de innarbeides i planen.

Miljøregistreringer i Skog (MiS)
MiS gjør at vi kan ta vare på sårbare og sjeldne livsmiljø i skog. Dette kaller vi
nøkkelbiotoper.
Tidligere MiS-registrering i kommunen revideres i prosjektet. Dersom du ved forrige
registrering fikk funn av nøkkelbiotop på din eiendom kan denne bli endret etter
revidering. Revideringen skal innfri dagens krav til miljøregistrering i skogbruket.
For å fortsatt være sertifisert for salg av tømmer, må din skogeiendom ha oppdatert
ressursoversikt med miljøregistrering.
Miljøregistreringer er ikke et krav i seg selv, men er et krav for å få omsatt virke på
eiendommer med over 100 daa produktiv skog. Statstilskudd gis ikke til
miljøregistreringer alene, men bare når de inngår i en ressursoversikt eller plan.

Priser
Prisene er beregnet ut ifra antall dekar planbestilling på det produktive skogarealet i
kommunen som er med i prosjektet. Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisene avhenger
av deltakelse:
Priser for ressursoversikt /skogbruksplan
Takstareal totalt
kommuner

Pris per daa ressursoversikt

Pris per daa skogbruksplan*

245.000 daa (ca. 90%)

Kr. 14,50

Kr. 16,50

215.000 daa (ca. 80%)

Kr. 14,90

Kr. 16,90

190.000 daa (ca. 70%)

Kr. 15,40

Kr. 17,40

165.000 daa (ca. 60%)

Kr. 16,00 (maks pris)

Kr. 18,00 (maks pris)

Fastpris eiendom under
100 daa

Kr. 2 500,-

Kr. 2 500,-

*Inklusive behandlingsforslag med feltbefaring av HKL 1 og 2

Tilvalg
Tilleggsregistreringer som kan bestilles samtidig med planproduktet (trolig
tilskuddsberettiget):
Tilleggsprodukt (ingen feltbefaring)

Enhetspris kr
per daa

Hogstforslag i hogstklasse 4 og 5. Pris er oppgitt per daa
produktiv skog for eiendommen

Kr 1,75,-

Regelstyrte behandlingsforslag i hogstklasse 1, 2, 3, 4 og 5. Pris
er oppgitt per daa produktiv skog for eiendommen.

Kr 3,50,-

Vannbestandig hogstklassekart eller ekstra bestandskart

Kostnad

Kr

350,-

Omtrent halvveis i prosjektet vil ALLSKOG fakturere alle skogeiere 40 % av den
forventede totalkostnaden på planproduktet. Beregning av 40 % av totalkostnaden
baseres på det produktive arealet som oppgis ved bestilling. Restbeløpet baseres på det
virkelige arealet som framkommer under fototaksten og faktureres ved leveranse av
ressursoversikter.
Sameier må bestille ressursoversikt sammen. Det kan bestilles kart og/eller kopi av
plan til hver eier. Dette faktureres da med kr. 500,- per plankopi.
Ressursoversikt med MiS
Det er en tilskuddssats på 50%. I tillegg vil det bli gitt et tilskudd fra tilgjengelige
rentemidler.
Vi har satt opp et eksempel på hva du må betale for en ressursoversikt med MiS
dersom eiendommen har 500 dekar produktiv skog, før og etter 50 prosent
statstilskudd, og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle
priseksemplene er eks. mva. Priseksempelet er regnet på kr. 16,- per dekar.

Estimert priseksempel Regn over alle eksemplene!
500 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 8 000,- eks. mva før tilskudd.
Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 4 000,- eks. mva.
Husk at ved bruk av skogfondsmidler utgjør skattefordel ca. 50% av beløp etter
tilskudd.
Eiendommer som er mindre enn 100 dekar har fastpris kr. 2 500,- per eiendom før
tilskudd.

Kontaktpersoner og bestilling
Bestilling skal hovedsakelig foregå på internett. Om du ikke har tilgang til internett
ligger det vedlagt et skjema som kan fylles ut og returneres i vedlagte svarkonvolutt.
Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett kan du ta kontakt
med: Sekretær i styringsgruppen for skogbruksplanlegging i Overhalla kommune, Aksel
Håkonsen, epost: aksel.hakonsen@mnsk.no eller Anne-Lise Haugan: epost: annelise.haugan@mnsk.no
Skjema for bestilling av planprodukter finner du på www.allskog.no. Du finner link til
bestilling på fremsiden: «Bestill ressursoversikt og skogbruksplan». Hjemmeside for
prosjektet finner du på www.allskog.no Klikk på Bestill skogtjenester, så
Skogbruksplan og kart. Gå inn på Aktuelle prosjekter, og deretter til Ressursoversikt i
Overhalla.
Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med prosjektleder Stine
Haugen, e-post: overhalla@allskog.no

BESTILLINGSFRIST 20. JANUAR 2019
Det arrangeres et informasjonsmøte om skogtaksten på Kvatningen, 9. januar
kl. 19:30.
Plansjef Vegard Aune møter for ALLSKOG Plan og vil orientere om prosjektet og svare
på spørsmål. Vel møtt til alle skogeiere i Overhalla!

