
Hvordan kontrollerer jeg min sertifiseringsgrense i ALLMA? 

Din skogbruksplan vil bli avgrenset av en sertifiseringsgrense. Den er basert på de offentlige 

eiendomskartene (matrikkelen). I noen tilfeller vil det være feil i dette grunnlaget, du får derfor 

mulighet til å gi tilbakemelding på dette. Kontrollen gjøres digitalt i ALLMA. Det er i din egen 

interesse at riktig skog takseres og sertifiseres. Her kan du også melde ifra om det er områder eller 

teiger du ønsker å holde utenfor taksten og sertifiseringsgrensen. Merk at eiendomsgrensene i våre 

kart ikke er juridisk bindende. 

1. Gå inn på nettsiden www.allma.no 

2. Trykk på ikonet «Logg inn» på øverste linje 

 

3. Velg deretter området «ALLSKOG» for videre innlogging 

4. Logg inn eller klikk «Glemt passord» for å opprette et passord. Du vil da få opp ei rute hvor du 

skriver inn den e-postadressen du la inn da du bestilte skogbruksplan. Trykk «send epost» 

 

5. Etter et par minutter vil du få en e-post fra allma@allskog.no. Trykk på lenken som ligger i e-

posten. Hvis eposten ikke kommer opp i innboks, sjekk søppelpost. Tast inn et nytt passord, bekreft 

passordet og trykk «Bytt passord».  

 

http://www.allma.no/
mailto:allma@allskog.no


6. Du vil nå bli sendt tilbake til innloggingssiden hvor du logger deg inn med e-posten og det nye 

passordet du akkurat laget. Trykk «Logg inn».  

7. Du kommer nå til hjem-siden til din eiendom. Trykk på «Kart» 

 

8. Du får nå en god oversikt over din sertifiseringsgrense. Zoom inn for å kontrollere alle yttergrenser, 

småteiger, sameier, osv.  

- Teiger merket med grønt gårds- og bruksnummer er PEFC-sertifiserte per i dag og forblir det om vår 

MiS-registrering blir godtatt av skogeier og om produktet blir betalt i sin helhet.  

- Teiger med oransj gårds- og bruksnummer er ikke PEFC-sertifiserte per i dag, men blir det om vår 

MiS-registrering blir godtatt av skogeier og om ressursoversikt blir betalt i sin helhet.  

- Teiger merket med rødt gårds- og bruksnummer er ikke sertifiserte og kan være teiger utelatt fra 

takst eller har manglende dokumentasjon. 

Hvis du ønsker å se teigene med et annet bakgrunnskart, trykk på «sertifiseringsgrense basis» ned i 

venstre hjørne.  

 



9. Du får nå opp ei linje med ulike temakart. Her kan du velge mellom tre ulike kart. Den første til 

venstre er det kartet du allerede har i bildet når du logget deg inn. Det kartet i midten viser de 

samme eiendomsgrensene, men med flybildebakgrunn. Det siste kartet til høyre viser alle 

eiendomsgrensene i kommunen med din eiendom uthevet. Dette siste kartet er greit å bruke hvis det 

skal vises til en annen teig som tilhører aktuell eiendom. 

 

10. Hvis du finner feil i din eiendom ønsker vi i ALLSKOG at feilen dokumenteres og sendes oss så 

raskt som mulig. Aller helst vil vi at du sender oss en epost til «kommune»@allskog.no. 

Et godt tips er å bruke utklippsverktøyet på PCen din. Da får du en skjermdump som du kan tegne inn 

endringer i. Kopier den inn i eposten til ALLSKOG. Under ligger et eksempel på hvordan du kan sette 

et kryss på teiger som ikke skal være med i taksten, eller at du tegner inn en ny teig som skal inngå i 

sertifiseringsgrensen (se eksempel under). 

 

Alternativt kan kopier av gamle kart eller annen dokumentasjon sendes per post til ALLSKOG. Husk å 
legge ved en notis om hva brevet gjelder, kommune, gårds- og bruksnummer.  
 
ALLSKOG Plan 
Ingvald Ystgaards vei 13A 
7047 Trondheim 


