
Nytt og nyttig for 

EGENAKTIVE SKOGEIERE  
I ALLSKOG 



Tømmerinnmelding med sertifiseringsavtale (PEFC) via www.allskog.no 
I ALLSKOG bruker vi digital kontrakt for innmelding av tømmer. Det sørger for 
presis informasjon og god transportplanlegging. Husk å være tidlig ute, og  
å være helt presis når du oppgir hente – og snuplass. Kontrakten finner du på 
www.allskog.no. Når kontrakten er sendt inn, får du ordrebekreftelse på epost 
med link for å melde henteklart. Har du ikke mottatt e-post? Sjekk søppelpost.

Innmelding av henteklart volum
gjøres når du har et fullt trailerlass av et sortiment (ca 40 m3) eller du er ferdig 
med hogsten. Dette gjøres via henteklart-skjemaet på www.allskog.no/
egenaktive1. Henteklart betyr stemplet med leverandørnummer, kvistet, kappet 
og lunnet ved kjørbar vei. Henting forutsetter bruk av ordinært tømmervogntog 
på 50 tonn totalvekt og 24 meter lengde.

Miljørapport
Hvis du skal levere over 100 m3, må du fylle ut en miljørapport i forbindelse med 
hogsten. Du vil få en link på epost eller telefon med et skjema som du skal fylle 
ut. Du fyller inn relevant miljøinformasjon, signerer og trykker lagre, og da er du 
ferdig med oppgaven.

Tømmerstempel
Tømmerstempel bestilles ved utfylling av Tømmerinnmeldingskjema.  
Du kan bestille full stempelpakke eller kun stempel.  
Faktura sendes fra ALLSKOG i etterkant. 

Kapping
Du finner prisliste på Min side. Kappeinformasjon finner du på  
www.allskog.no/egenaktive1

VÆR TIDLIG UTE  
MED Å MELDE PÅ TØMMER

Visste du at ...
tømmerbilen med henger er  
24 meter lang og trenger denne 
plassen for å kunne snu? 



ALLSKOG godtgjør egenaktive 
andelseiere ekstra. Dette gjelder virke 
tømmerinnmeldt/kontraktskrevet i 
henhold til gjeldende frister. 

Kappedag og kappekurs 
                        Mange skogeierlag 
arrangerer skogdager for egenaktive. 
Sjekk aktivitetskalenderen på  
www.allskog.no for aktuelle dager i ditt 
område.

DET LØNNER SEG Å VÆRE ANDELSEIER 
I ALLSKOG

Husk
• Meld på tømmer/skriv  

kontrakt 

• Sjekk kappetabell og 
leveringsbetingelser 

• Meld henteklart  

• Kontakt ALLSKOGservice  
om du har spørsmål 

• Oppdatert informasjon  
finnes til enhver tid  på  
www.allskog.no/egenaktive1

HMS
Bruk riktig verneutstyr og tenk  

sikkerhet når du arbeider i skogen. 
Barmarkhogst | for skogeiere  
som hogger i april – november
Fristen for tømmerinnmelding/skrive 
kontrakt er løpende. Fra uke 16 til og med uke 40 skal virket meldes henteklart 
senest 1 uke etter hogst. Fra uke 41 skal virket meldes henteklart senest 4 uker etter 
hogst. Siste frist for å melde henteklart i barmarksperioden er 30. november. 

Vinterhogst | for skogeiere som hogger i desember - mars
Fristen for tømmerinnmelding/skrive kontrakt er 31. januar.
Virket skal meldes henteklart senest 4 uker etter hogst.
Siste frist for å melde henteklart i vinterperioden er 20. mars. 

NB: Hvis du har meldt på virket i henhold til frister, er ALLSKOG ansvarlig for kvaliteten på virket og 
oppgjøret med skogeier. Vi tar i mot tømmerinnmelding og henteklart-meldinger også etter fristen. 
Hvis virket er meldt transportklart etter angitt frist, går ansvaret for virkeskvaliteten over på skogeier.

VIKTIGE FRISTER



Vi er her for deg
Har du spørsmål kontakt oss på 

skogservice@allskog.no 
eller på 73 500 123


