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Skogbruksplaner med miljøregistreringer i skog (MIS) 
 

Skogeierlagene i samarbeid med kommunene i Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund ønsker å 
gjennomføre et forprosjekt med mål om å få lagd nye skogbruksplaner med miljøregisteringer i skog 
(MiS). 

Hvorfor skogbruksplan 
- Viktig verktøy for å drive et lønnsomt og bærekraftig skogbruk.  
- Ved planlegging av hogst eller bygging av skogsveier 
- Detaljert informasjon på bestands- og eiendomsnivå 
- Dokumentasjon i forbindelse med skogsdrift, miljøhensyn, eiendomsoverdragelse og salg, 

lånefinansiering, viltforvaltning, jakt osv. 
- Forskrift som pålegger skogeieren å ha oversikt over miljøregistreringer ved omsetning av 

tømmer 
- Stadig strengere krav om miljøregistreringer fra skogeierorganisasjonene 

 
Kommunen og Fylkesmannen har også stor nytte av å bruke skogbruksplanene i forvaltningen av skogen 
i kommunen.  

Som et resultat at tidligere generasjoners iherdige skogplanting fra 50-tallet og utover står det nå 
betydelige mengder gran som snart er hogstmoden. En skogbruksplan er derfor høyaktuell for å kunne 
planlegge hogsten optimalt for et best mulig økonomisk resultat for skogeierne. 

Årsakene til samarbeidet mellom 4 kommuner og skogeierlagene er at gjeldende skogbruksplaner i alle 
de 4 kommunene er gamle og utdaterte og inneholder ikke miljøregisteringer i skog (MiS).   

Ved å gjennomføre et felles prosjekt for alle 4 kommunene vil kostnadene for hver enkelt skogeier bli 
mindre. For å kartlegge interessen blant skogeierne for å bestille skogbruksplan vil det også bli arrangert 
flere møter rundt om i kommunene. Interessen vil bli avgjørende for prisen og valget av takstmetode. 
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En av de viktigste oppgavene i dette forprosjektet er å avklare grunnlaget for nye 
skogbruksplaner. Vi ber deg som skogeier om å lese informasjonen under som 

forklarer litt om hva en skogbruksplan er, og hvorfor det er viktig å ha en slik plan for 
en skogeiendom. 

Og så ber vi tilslutt om en tilbakemelding fra deg om din interesse for å få lagd en 
skogbruksplan for din skogeiendom. 

 
Hva er en skogbruksplan 

- En oversikt over din skog og miljøverdiene som finnes der. 
- Oversikten inneholder gode kart med flybilder, der skogen er delt inn i bestand. 
- Hvert bestand har informasjon om treslag, alder, bonitet, volum og tilvekst. 
- Miljøregisteringer i skog (MiS) er en integrert del av skogbruksplanen. 
- I tillegg kan det bestilles en plan for drift av skogen, med hogstforslag, ungskogpleie mm. 
- Skogbruksplanen leveres med kart og dokumenter i en perm, samt i digital versjon. Den digitale 

versjonen kan vedlikeholdes ved f.eks å legge inn bestand som er hugget slik at planen hele 
tiden er oppdatert. 

- Planene skal tilfredsstille kravet i henhold til Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 
miljøregistreringer og PEFC Norges skogforvaltningsstandard (tidl. Levende skog). 

 
PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem med formål om å arbeide for et bærekraftig skogbruk 
og å sertifisere (dokumentere) at skogproduktene kommer fra et bærekraftig skogbruk. 
Allskog og Nordtømmer er gruppesertifisert. 
 
 
Hvem må ha skogbruksplan 
Iht. Forskrift om skogbruksplanlegging skal det på skogeiendommer med et produktivt skogareal på mer 
enn 100 dekar skal det gjennomføres Miljøregistreringer i skog (MiS) før det kan omsettes tømmer fra 
eiendommen. Nøkkelbiotopene skal dokumenteres i skogbruksplan eller miljøoversikt. Det kan gis 
tilskudd for skogeiendommer helt ned til 10 dekar produktivt skogareal. 

 

Hva er Miljøregistreringer i skog 
Hensikten med Miljøregistrering i Skog (MiS) er å finne og kartfeste arealer med kvaliteter som er 
spesielt viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet i skog. I MiS er det foretatt en vurdering av 
miljøer som etter dagens kunnskap antas å være viktigst for truede og sårbare arter. Dette er dels 
miljøer som det er mindre av i dagens skoger enn i skoger uten menneskelig påvirkning (grove døde 
trær, gamle trær, skogbrannflater), dels miljøer med særlig stort artsmangfold (f.eks. kalkskog og trær 
med næringsrik bark), og dels fuktige miljøer med spesielle arter (som bekkekløfter og leirraviner). Det 
er 12 ulike hovedtyper av livsmiljø som inngår i registreringene. Kartleggingen omfatter stedfesting og 
figurering av miljøelementer og klassifisering av disse.  

En eiendom som ikke har skogbruksplan med MiS, vil ikke ha muligheter for levering av tømmer på en 
enkel og hensiktsmessig måte. Det kan leveres tømmer fra eiendommer som ikke har plan også, men 
dette byr på store ekstrakostnader da det må innhentes godkjent miljøfaglig vurdering for hver enkelt 
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skogsdrift som skal gjennomføres. Innkjøp av godkjent og kompetent miljøfaglig rådgivning vil medføre 
kostnader som fort overstiger prisen på skogbruksplan med MiS. Dette er kostnader som ikke kan 
inndekkes med statstilskudd eller ved bruk av skogfond. 

 

Organisering 
Det er valgt ei styringsgruppe for en felles skogbruksplan for de 4 kommunene. 
Representanter fra skogeierne er: 
Gjemnes:            Kjell A Sjømæling             
Frei:                     Per Bergem                      
Eide:                    Odd Arild Lindseth           
Averøy:               Harald Mork                     
 
Fra det offentlige: Fylkesskogmester Odd Løset hos Fylkesmannen.  Skogbrukssjefene Nils Aasen 
(Gjemnes og Kr.sund), Trygve Siira (Eide) og Dag Bjerkestrand (Averøy) som også er sekretær. 
 
I hver kommune skal/er det valgt en arbeidsgruppe av skogeiere. 
 
 
Fremdriftsplan 
Forprosjekt: høsten 2018  
Gjennomføre interessekartlegging, informasjonsmøter og utarbeide kravspesifikasjon/tilbudsdokument 
for innhenting av tilbud fra takstfirmaer innen 1. februar 2019. 
 
Hovedprosjekt: 2019 og 2020. 
Behandle tilbudene og velge oppdragstaker/takstselskap. Planbestillinger fra skogeierne, søknad om 
tilskudd, avtaleinngåelse med takstselskap. Takstarbeid, planutarbeidelse og leveranse. 
 
Ferdige skogbruksplaner for levering til skogeier vinteren 2020. 
Kurs og oppfølging av skogbruksplanene overfor skogeierne i 2020/21. 
 
 
Priser og tilskudd 
Pris på en skogbruksplan avhenger av hvor mange skogeiere som bestiller. For å gjennomføre en 
områdetakst der i utgangspunktet alt skogareal i hver kommune takseres, betinger det at skogeierne 
bestiller skogbruksplan på minst 50% av det produktive skogarealet i kommunen. 

Erfaringstall fra andre kommuner der det nylig er gjennomført takst, er en kostnad eks mva på ca 22 
kr/dekar produktivt skogareal i tillegg til en fast pris på 1500 – 2000 kr pr eiendom. Dette gjelder en 
ressursoversikt. Dersom skogeieren velger en plan for drift av skogen, med hogstforslag, ungskogpleie 
mm blir prisen litt høyere. 

Det blir normalt gitt 50% statstilskudd fra Fylkesmannen. I tillegg kan prisen bli redusert ved evt tilskudd 
fra f.eks kommunes næringsfond. Egenandelen kan finansieres ved bruk av skogfond med skattefordel. 

I Hovedplan for skogbruksplanlegging i Møre og Romsdal 2010 - 2020 ligger de involverte kommunene 
nå i løypa for å få statstilskudd. Det er usikkert når denne muligheten dukker opp igjen. 
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Mer informasjon 
Det vil komme mer informasjon om kostnader, finansiering og egenandel i det endelige tilbudet om å 
bestille skogbruksplan. Det vil bli invitert til informasjonsmøte i kommunene i løpet av siste halvdel av 
oktober. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kartlegging av interessen for skogbruksplan 
For å få en oversikt over interessen bes det om en tilbakemelding innen 1.oktober 2018. 

                        Ja Nei 
Jeg/vi er interessert i ny skogbruksplan/ressursoversikt 
med kvalitetssikret MIS-registrering: 
 

Navn Adresse Mobil  e-post Gnr/bnr 

     

 

Svar sendes på e-post til dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no eller lever/send svarslippen sendes til 
Averøy kommune, Pb 152, 6538 Averøy. 

Det presiseres at dette er en kartlegging av interessen, og at selve planbestillingen vil skje senere.  

 

 

Med hilsen 

 

For prosjektgruppa   
 

Harald Mork      Dag Bjerkestrand  

leder av lokal prosjektgruppe i Averøy   skogbrukssjef i Averøy kommune 
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