Rapportskogbruksplanlegging med miljøregistrering
Veiledning ved utfylling: Skjema for status- og sluttrapport for skogbruksplanoppdrag
fra takstfirma (oppdragstaker) til statsforvalteren. En statusrapport vil inneholde
foreløpige tall for arealer og eiendommer inntil sluttrapport for planoppdraget
Opplysningene på skjema legges inn i økonomisystemet ØKS av statsforvalteren
Tøm skjema
Oppdrag navn - sted

Oppdrag

Kommune
ØKS - id

Type rapport

Statusrapport etter avtale med statsforvalteren
Sluttrapport, frist - så snart skogbruksplaner er levert alle eiendommer
Takstfirma

Ansvarlig

Status

Eiendommer
Areal

Telefonnummer

Prosjektleder

Prosjektleder, e-post

Forventet levering
Ingen forsinkelse
1-2 uker
3-4 uker
2-3 mnd.
Mer enn 3 mnd.

Kommentar:

Forventet kostnad
Inntil 5% over
5-10% over
10-20% over
Mer enn 20% over

Kommentar

Antall eiendommer

Antall eiendommer bestilt

Planareal (daa)

Produktivt skogareal (daa)

Bestilt areal (daa)
Registrerte livsmiljø (daa)

MiS – kartlegging

Utvalgte livsmiljø (daa)
Forvaltningsareal - nøkkelbiotoper (daa)
Bestand med spredte forekomster (daa)

Kostnader

Totale kostnader for takstprosjekt (kroner)
Alle skogeiere har fått skogbruksplan i henhold til avtale for egen eiendom

Dataleveranse

Kommunen har fått digitale data og annet mareriale i henhold avtale
Statsforvalteren har fått digitale data
NIBIO har fått digitale data til sentral database
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Takstdata type

Bestandsdata
MiS – livsmiljø og nøkkelbiotoper
Dato

Prosjektleder

Underskrift
Felter angitt med grønn skrift gjelder kun ved sluttrapport.
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Definisjoner
Oppdrag
ØKS-id – Unik id for skogbruksplanprosjekt i ØKS. ØKS-id brukes som unik kobling av informasjon mellom status
rapport, avtaler om planoppdrag og leveranser av data til skogeier / NIBIO. Statsforvalteren formidler
ØKS-id.
Status
Forventet levering – Status for leveranse av skogbruksplaner til skogeier / NIBIO.
Forventet kostnad – Status for forventning om totale kostnader i skogbruksplanoppdrag.
Eiendommer
Antall eiendommer – Antall eiendommer som omfattes av skogbruksplanoppdraget.
Antall eiendommer bestilt – Antall eiendommer med bestilt skogbruksplan.
Areal
Planareal (daa) – Sum av areal som inngår i planoppdraget. Foreløpige plantall eller anslag legges inn til
planoppdraget avsluttes og endelige tall erstatter plantall. Planareal består hovedsakelig av
produktiv skog, men har også mindre myrer, vann og uproduktive arealer ispedd det produktive
arealet.
Bestilt areal (daa) – Sum av areal for eiendommer som har en planbestilling. Foreløpige plantall eller anslag
erstattes ved sluttkontroll av bestilt areal. Bestilt areal består hovedsakelig av produktiv skog,
men har også mindre myrer, vann og uproduktive arealer ispedd det produktive arealet.
Produktivt areal (daa) – Sum av areal som har produksjon større enn 100 liter pr. dekar og år i gjennomsnitt.
Produktivt areal framkommer i første omgang på grunnlag av enkle beregninger og
skjønnsmessige vurderinger. Oppdateres ved rapportering inntil planoppdraget avsluttes.
Når bestand er etablert summeres produktivt areal opp på grunnlag av data.
MiS –kartlegging
Registrerte livsmiljøer (daa) – Totalt areal for alle registrerte miljøfigurer i takstprosjektet. Overlappende miljøfigurer
teller ikke ”dobbelt”, og buffersoner regnes ikke med.
Utvalgte livsmiljøer (daa) – Totalt areal for alle miljøfigurer som skal behandles spesielt med tanke på bevaring og
/eller utvikling av biologisk mangfold. Overlappende miljøfigurer teller ikke ”dobbelt”, og buffersoner regnes ikke med.
Forvaltningsareal – nøkkelbiotoper (daa) – Totalt forvaltningsareal for utvalgte miljøfigurer, der buffersoner og annet
utvalgt areal som skal følges opp spesielt er inkludert. Overlappende miljøfigurer teller ikke
”dobbelt”.
Bestand med spredte forekomster (daa) – Totalt areal registrert med spredte forekomster i takstprosjektet.
Areal er uavhengig av status før/etter rangering og utvelgelse.
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Kostnader
Totale kostnader (kroner) – For årsrapport en vurdering av størrelsen på de faktiske kostnadene som påløper
skogbruksplanoppdraget. Faktiske kostnader rapporteres i sluttrapport.
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