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Vår europeisk sertifiseringsordning (PEFC) krever 

at miljøregistreringer er gjort i skogen vi kjøper 

tømmer fra.

EN OVERSIKT MED MIS GIR 
DEG KONTROLL OVER  
SKOGENS RESSURSER. DEN 
ER DITT BESTE VERKTØY TIL 
EN AKTIV UTNYTTELSE AV 
EIENDOMMEN DIN.

stihauge
Pencil

stihauge
Note
Ressursoversikt
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I OVERSIKTEN OVER EIENDOMMENS RESSURSER INNGÅR:

• Digital skogbruksplan i ALLMA på mobil og PC

• Sumtall for eiendommen

• Teigoversikt

• Tabeller som viser volum fordelt på  
treslag, skogens produksjonsevne (bonitet) og utviklingstrinn (hogstklasser)

• Produktivt skogareal fordelt på bonitet  
og hogstklasse

• Bestandsliste med alder, tilvekst, bonitet, hogstklasse, treantall og totalt volum for bestandet og 
volum per dekar for hogstklasse 3-5

• Forslag til hogstkvantum i perioden

• Eventuelle nøkkelbiotoper

• Regelstyrte behandlingsforslag i alle hogstklasser 

PRODUKTET

 Skogressursoversikt  
 med MiS  

 
Produktet leveres i ALLMA Eiendom. Tilgang til digital plan i ALLMA Pluss med innsyn i  
ressursoversikt er inkludert i dekarpris ett år etter leveranse. Alle skogeiere som er andelseiere i  
ALLSKOG får fortsette som brukere av ALLMA Pluss etter at det første gratis året er over, da dette 
er en andelseierfordel i ALLSKOG. I tillegg leveres vannbestandige bestandskart og et kart som 
viser de ulike hogstklassene på eiendommen din. 

stihauge
Note
I tillegg vil ei enkel vannbestandig bestandsliste med de viktigste takstdataene på vannbestandig A4-ark følge med. 
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Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper

Selv om eiendommen din tidligere har deltatt i MiS-kartlegging må denne 
revideres ca. hvert 20 år ved nye planprosjekt. Samtlige  
industrikunder som Norske Skog, Follafoss og Inntre Kjelstad krever  
sertifisering for å ta i mot tømmer fra skogeiere. Denne sertifiseringen får  
du ikke uten å delta i kartleggingen. Staten dekker halvparten av kostnaden 
i prosjektet, til neste år må skogeiere betale alt selv. 
 
MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne 
naturtyper i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper. 

Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3 % av 
det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske 
mangfoldet. 

Dermed beholdes 97-98 % av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter 
PEFC Norsk skogstandard.

Alle som bestiller ressursoversikt eller skogbruksplan får sine  
MiS-registreringer innarbeidet i det nye planproduktet. 

Du får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas eller 
ikke før de innarbeides i planen.  

Miljøregistrering i skog -  
må revideres for å levere tømmer

stihauge
Pencil



Pris per dekar skog

Pris for ressursoversikt levert i perm med post.

0-2000  daa  1500 kroner
Over 2000  daa  2500 kroner
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Priser: Din pris per dekar avhenger 

av oppslutningen i  prosjektet. Alle 

priser er oppgitt eks. mva. 

Prisene er beregnet ut fra det 
produktive skogarealet i kommunen. 
Det lønner seg for alle når flest  
mulig skogeiere deltar.  
 

Minimum takstareal:  Pris per daa 
    
    360.000  daa   kr 11,20 
 90 %    

    320.000 daa    kr 11,50 
 80 %     

    280.000 daa    kr 12,10 
 70 %     

stihauge
Note
Dette i tillegg til dekarpris, få vi frem dette tydelig nok?
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ALLSKOG fakturere a l le  skogeiere ved leveranse av  ressursovers ikten i 
2023.  Ved påmelding t i l  pros jektet  foretar  ALLSKOG en kreditts jekk.  
Ved behov kan v i  kreve forskuddsbetal ing. 

V i  g jør  oppmerksom på at  faktura  må betales  i  s in  helhet  av  deg som  
skogeier.  Dersom den tota le  oppslutninga b l i r  høyere enn 70 % v i l 
produktet  d i tt  b l i  b i l l igere.  Skogfondsmidler  utbetales  ved at  skogeier 
legger  inn et  refus jonskrav med mottatte  faktura  i  søknadsskjemaet  for 
bruk av  skogfond i  A l t inn.

S Ø K  O M  T I L S K U D D

 •  Gå inn på www.skogfond.no
 •  K l ikk  «direkte t i l  innlogging»
 •  Logg inn
 •  K l ikk  på «skogbruksplan» t i l  venstre
 •  Bekreft  at  du søker  om t i l skudd

Det gis tilskudd til noen tilleggsprodukt  

som kan bestilles samtidig med planproduktet:



 Selbu og  Tydal 7

Estimerte priseksempeler for eiendom med 150  
dekar, 300 dekar og 500 dekar produktiv skog 
før og etter statstilskudd hvis 80 % av skogeiere i  
kommunene bestiller. 

PRISEKSEMPEL

I prosjektet er tilskuddsprosenten satt til 50 prosent. Eksemplene er på hva du må  
betale for en ressursoversikt med MiS dersom eiendommen har 300, 500 og 1000 dekar produktivt  
skogareal, før og etter statstilskudd, og ved bruk av skogfond med skattefordelen det innebærer. Alle 
priseksemplene er eks. mva og prisen benyttet i eksemplene er 11,50 per dekar. 

300 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 3 450,- eks. mva. før tilskudd. 

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 1725,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt 

ca. kr 483,- eks mva.

500 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 5750,- eks. mva. før tilskudd. 

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 2875,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt 

ca. kr 805,- eks mva.

1000 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 11 500,- eks. mva. før tilskudd. 

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 5750,- eks. mva. 

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt 

ca. kr 1610,- eks mva.
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Din skogbruksplan vil bli avgrenset av en sertifiseringsgrense.

Grensen er basert på de offentlige eiendomskartene (matrikkelen). I noen tilfeller vil det 
være feil i dette grunnlaget. Du vil derfor få informasjon om kontroll og endring av sertifi-
seringsgrensen etter påmelding i prosjektet. Kontrollen gjøres digitalet i ALLMA av skogeier 
selv. Endringer, feil, mangler og tvister innenfor grensen MÅ meldes til ALLSKOG så raskt 
som mulig etter at kontrollen er utført. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og 
sertifiseres. Hvis feil ikke meldes inn i henhold til oppgitt frist vil kostnader med  
oppretting av feil og mangler i grenser faktureres skogeier.

Alltid oppdatert med ALLMA

I ALLMA blir skogbruksplanen din og skogdata løpende oppdatert.  
Laster du ned appen har du alltid med deg skogbruksplanen i lomma. 

• Full oversikt over egen skog og eiendomsgrenser.
• Alltid oppdatert skogbruksplan i lomma.
• Skogen vokser - i ALLMA beregnes og ajourføres tilvekst.

Ta riktige beslutninger med ALLMA

ALLMA gir svar på når og hvor det er tid for ungskogpleie, gjødsling, hogst etc.  
Med ALLMA får du oversikten til å ta de riktige beslutninger til rett tid.

• Gir pekepinn på når det er mest lønnsomt å hogge.
• Tar hensyn til viktige miljøverdier.
• Mulighet til å legge inn forespørsel om skogtjenester fra ditt lokale andelslag.

RIKTIGE EIENDOMSGRENSER
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Tlf: 913 70 425
E-post:  

Are.Soreng@selbu.kommune.no

ARE SØRENG

BESTILLING

KONTAKTPERSON

BESTILLING SKAL GJØRES PÅ WWW.ALLSKOG.NO. OM DU TRENGER 

HJELP TIL BESTILLING ELLER HAR ANDRE SPØRSMÅL, TA KONTAKT MED 

SKOGBRUKSSJEF: 

SELBU OG TYDAL



Spørsmål til ALLSKOG? 
Send e-post til: selbu@allskog.no

        Tydal@allskog.no
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