
 Skogeiere uttaler seg om skogbruksplaner fra 2018 og Allma. 
 
KF Stor-Elvdal kommuneskoger forvalter en av bygdas største 
grunneiendommer. For å kunne utføre jobben på en god og effektiv måte, så er 
vi helt avhengig av å ha et verktøy som fungerer optimalt. 
Kommuneskogen har re-taksert skogen jevnlig med ca. 20 års intervaller, nå sist 
i 2017/18 med overgang til bruk av skogbruksplan i Allma (elektronisk versjon). 
Vår erfaring er udelt positiv. Jeg ramser opp: god nøyaktighet på skogdata 
(innenfor akseptabel feilmargin), meget brukervennlig som 
planleggingsverktøy, enkel å oppdatere, enkelt å kommunisere kartdata/ 
bestandsdata med forvaltningsmyndigheter, entreprenører og 
tømmerkjøpene.   
Jeg vil anbefale alle grunneiere som har fått tilbud om deltagelse i 
takstprosjektet, til å benytte seg av dette fremtidsrettede tiltaket. 
 
Haakon Akre 
Daglig leder 
 
 
 
Rasten OvF har gode erfaringer med taksten fra 2018 som er nærmest identisk 
dette prosjektet. Volumene stemmer bra og de ulike temakartene inkl. flybilder 
(ortofoto) er til god hjelp i skogforvaltningen. Vi bruker skogbruksplanen på 
Rasten og Allma i undervisningen for både skog- og utmarksstudentene ved 
Høgskolen.  
 
Stig Ole Stener 
Førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, Evenstad 
 
 
 
Furuseth gård var tidligere drevet som to eiendommer, med varierende kvalitet 
på datagrunnlaget for skogbruksplanene. Overgangen til digital skogbruksplan i 
Allma fra 2018 har vært svært positiv. Planleggingsverktøyet og oppdatering 
basert på notater i felt fungerer godt, og gjør det morsommere og mer 
interessant å være skogbruker. Vi opplever god treffsikkerhet på bestandsdata, 
og har fått en enklere hverdag i kommunikasjonen med tømmerkjøpere og 
entreprenører. 
 
Jens Naas-Bibow 



Kontaktutvalg for skogbruk, Stor-Elvdal 
PEFC skogstandard er et rammevilkår som må innfris for å kunne omsette 
tømmer. Ett av kravpunktene er at revisjon av miljøverdier må skje senest 15 år 
etter forrige registrering. Mange av skogbruksplanene med miljøregistreringer i 
Stor-Elvdal er nå mellom 10 og 15 år gamle.  
 
Skogbruket i Stor-Elvdal er på de aller fleste områder i forkant av utviklingen. 
Skogeierne responderer raskt på endringer i rammevilkår og det er jevn og 
stabil avvirkning og god skjøtsel. Men vi ser nå at skogbruksplanene begynner å 
bli utdatert, spesielt de som ikke er løpende ajourholdt. 
 
Vi anbefaler at skogeierne nå benytter muligheten for å bestille ny plan eller 
ajourhold av eksisterende inkl. revisjon av miljøverdier. Rammevilkårene er 
gode, vi har signert et bra tilbud fra takstfirma og vi tror ikke det er lønnsomt å 
stå over denne gangen da det trolig ikke vil bli gjennomført fellesprosjekt de 
nærmeste årene.  
 
Et viktig bidrag til det grønne skiftet er å ha oversikt over skogressursene! 
 
Kontaktutvalg for skogbruk og rådgiver skogbruk i Stor-Elvdal 
 
 


