NYE SKOGBRUKSPLANER
I STOR-ELVDAL KOMMUNE
- bestilling Bruk gjerne internett!
Bestilling på internett på: www.glommen-mjosen.no/skogbruksplaner

Bestillingsfrist er 25. september 2021
Alle som bestiller innen fristen er med i trekningen av to nettbrett og et års gratis abonnement digital
skogbruksplan ALLMA.
Informasjon om taksten og skogbruksplan finnes i vedlagt informasjonshefte (bruk blokkbokstaver ved
utfylling av skjemaet).
Navn:_____________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________
Postnummer:_________________ Poststed:______________________________________
Telefon: _____________________ E−post: _____________________________________
Jeg bestiller skogbruksplan for følgende eiendom:
Hovedgards- og bruksnr: ______/______ i Stor-Elvdal kommune
Ønsker du å navngi de forskjellige teigene i skogbruksplanen bruk tabellen under:
Teignr. Gnr.

Bnr.

Navn på teigene

Produktivt Brutto
skogareal areal

Om du har flere teiger enn det er plass til i denne tabellen, så skriv det på eget vedlegg.

I stedet for å fylle ut tabellen kan du like gjerne ta en utskrift av eiendommen din fra https://gardskart.nibio.no
og skrive teignummer og teignavn på dette!

Snu arket!

Eiendomsforhold:
Det er skogeiers ansvar å sjekke at matrikkelkartet er riktig. Bruk internett: https://gardskart.nibio.no
Skogeiere som på forhånd ikke har meldt om feil i kartgrunnlaget kan ikke senere kreve oppretting av eiendomsforhold i
skogbruksplanen kostnadsfritt.




Jeg har kontrollert min eiendom og fant ingen feil
Jeg har funnet feil på eiendomsgrenser og teiger
Produktvalg:





1. Skogbruksplan
2. Ajourføringstakst
3. Miljørevisjon
Tilvalg:





Planperm
Papir kart
Ny miljøregistrering (for eiendommer uten tidligere registrering)

Rettigheter til data:
Skogeier har eiendomsrett over skogdata på sin eiendom. Du kan imidlertid gi rettigheter til bruk av data til andre aktører.
Dette vil kunne gjøre kommunikasjonen mellom deg og tømmerkjøper enklere. Det kan også være mulig å gi rettigheter til
dataene dine i ALLMA til andre. Rettighetene gis for 10 år av gangen.

Jeg gir følgende rett til å bruke data fra min skogbruksplan:

 Glommen Mjøsen  Nortømmer  SB-Skog  Andre: ………………

(skriv hvem)

Jeg gir følgende rett til mine ALLMA data:

 Glommen Mjøsen  Nortømmer  SB-Skog  Andre: ………………

(skriv hvem)

Kommentarer
Du kan nedenfor gi spesielle opplysninger om skogen eller kommentarer til din forrige skogbruksplan
m.h.t. grenser, bonitet, volum, bestandsinndeling o.l. (bruk ev. eget ark). Meld fra her hvis du mangler
obligatoriske miljøregistreringer.

___________________________
Sted og dato

_________________________________
Underskrift

Bestilling digitalt er å foretrekke, dette gjøres på: www.glommen-mjosen.no/skogbruksplaner
Eller fylle ut dette skjema og skanne og sende på e-post til rg@glommen-mjosen.no

