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Eiendom:   Teig Kommune

Plan

Utgangspunkt, tiltak og hensyn

     Sum

Beskrivelse av tiltak

Hogstareal (daa)

Hogstform (Fl, Sf, Sk, Gj, Fr)
2

Hogstkvantum (m3) 0

Planlagt fryngelse etter hogst (Mb, pl, nat)
3

Andel gran (10-deler) 0

Andel furu (10-deler) 0

Andel løv (10-deler) 0
Ved lukkede hogster:

Uttak av treantall (i %)

Uttak av volum (i %)

Spesielle hensyn

Berører hogsten nøkkelbiotop/MiS
1

Berøres areal med behov for kantsone
1

Berøres viltbiotop
1

Berøres forekomst av rødlistearter
6

Berøres andre naturverdier
1

Berøres kulturminner
1

Berøres sti/løype el. a. friluftsliv-verdier
1

Når er eksterne informasjoner sjekket
4

Behov for spesielle sikkerhetstiltak
5

Behov for off. godkjenning eller konsultasjon

Driftstilpasninger

Behov for tilrettelegging av driftsvei

Kjøring i bekk som krever spesielle hensyn
1

Hogst for andre formål enn skogbruk

Alle planlagte tiltak er inntegnet på kartutsnitt
1
 Ved forekomst angis utfyllende informasjon nedenfor og på kart.

2
 Hogstformer: Fl = Flate, Sf = Småflater, Sk = Skjerm, Gj = Gjennomhogst, Fr = Frøtrestilling.

3 
Planlagt foryngelsesform etter hogst: Mb=Markberedning, pl=planting, nat=natyrlig foryngelse. 

4
 Skriv dato. Omfatter bl.a. : www.kilden.nibio.no, viltkart, www.artsdatabanken.no, www.kulturminnesok.no, 

5
 F.eks. til-legging av tømmer nær bebyggelse/boligområde, strømførende kabler, utfordrende turtrafikk

6
 Gjelder enkeltforekomst av arter i rødliste-kategori Sårbar (VU) eller høyere, eller definert ansvarsart i NT 

eller konsentrasjon av minst 4 ulike rødlistearter inklusive NT-arter på 1 ha (alt definert i "Kilden")

Utfyllende kommentarer

Planlagt av: Den:

Bestand

C:\Users\j_kolstad\Desktop\7.2 PO-6-Hogst.xlsx



Norsk Skogsertifisering Plan og oppfølging Opprettet av E.B.

Side 2 av 2 Hogst Ajour pr. 10.01.19

Gjennomføring

Driften er gjennomført av: Start-dato Slutt dato

Beskrivelse av resultater

     Sum

Avvirket volum  0

Gjenstående volum totalt eller pr. ha *

Kjørespor med behov for oppretting

Antall livsløpstrær gjensatt pr. Ha

* Stryk det som ikke passer.

Arbeidene er gjennomført i samsvar med plan Ja  Nei

Arbeidene er gjennomført i samsvar med Levende Skog standard Ja Nei

Hvis nei på noen av punktene ovenfor, angi begrunnlese i merknadsfeltet nedenfor

Plasseering av livsløpstrær marekses på kart, om det ikke er åpenbart i terrenget hvilke trær som er livsløpstrær.

Merknad

Signatur: Dato:

Oppfølging

 

Innmålt kvantum fra drifta :
Sagtømmer Massevirke Annet virke Sum 

Skogbruksplan ajourført av  den

Feltkontroll gjennomført av  den

Registrert avvik som er dokumentert i eget skjema (ja/nei) ?

Merknader:

Signatur: Dato:

Bestand
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