Snåsa kommune

MELDEPLIKT ETTER SKOGLOVENS § 12
MELDING OM PLANLAGT HOGST I VERNSKOGEN
1. Eieropplysninger:
Eier: _______________________________
Adresse: ________________________________________
Eiendommens navn: ________________________________
Gnr.: ______ Bnr.: ______

2. Opplysninger om planlagt hogstområde, areal og kvantum:
Skogbruksplan år: _______
Teig nr.: _______

Bestand nr.: ________________

Planlagt avvirkningsareal: __________

Planlagt avvirkningskvantum i m3: __________

Kartvedlegg:  Ja  Nei

3. Opplysninger om planlagt hogst- og foryngelsesmåte:
Hogstmåte:
 Flatehogst
 Fjellskoghogst
 Skjermstillingshogst

Foryngelsesmåte:
 Planting
 Naturlig foryngelse
 Planting og naturlig foryngelse

4. Beskrivelse av den planlagte hogsten og foryngelsen:

____________________ den ___ / ___ - ______

_________________________________
Skogeiers underskrift

Snåsa kommune

Veiledning til utfylling av skjemaet med utfyllende opplysninger
1. Eieropplysninger
Skogeiers navn, adresse, eiendommens navn og gårds- og bruksnummer fylles ut. Dersom
eiendommen består av flere teiger med forskjellig navn og gårds- og bruksnummer, brukes bare
eiendomsnavn og gårds- og bruksnummer for den eiendommen hvor hogst planlegges.

2. Opplysninger om planlagt hogstområde, areal og kvantum:
Dersom skogbruksplan foreligger for eiendommen, skal planåret angis. Videre fylles inn teignr. og
det eller de bestandsnummer som planlegges avvirket.
Planlagt avvirkningsareal og avvirkningskvantum skal angis, enten ut fra skogbruksplan eller etter
beste skjønn når skogbruksplan ikke foreligger.
Kryss av for om kart er vedlagt eller ikke. Normalt bør kart vedlegges, og dersom skogbruksplan ikke
foreligger skal det vedlegges. Kart fra skogbruksplan, økonomisk kartverk eller M 711 (M 1:50000)
bør brukes.

3. Opplysninger om planlagt hogst- og foryngelsesmåte:
Det krysses av for den hogst- og foryngelsesmåte som er planlagt brukt. Dersom det er snakk om en
kombinasjon, krysses det av for to eller alle tre alternativene.
Flatehogst er kjent som den tradisjonelle hogstmåten hvor bare mindreverdige tre og evntuelt
spredtstilte lauvtre står igjen. I vernskogen er tillatt størrelse på flatene begrenset til 30 dekar.
Foryngelsen skjer ved planting.
Fjellskoghogst er en hogstmåte beregnet på grandominert skog hvor 50-70 % av kubikkmassen tas ut.
Hogsten er orientert mot de største trea i bestandet, mens midlere og smådimensjoner samt noe lauv
blir stående igjen. Retningsgivende er at det skal stå igjen minimum 2-3 m3 pr. dekar fordelt på et
rimelig antall levedyktige og livskraftige tre. Foryngelsen baseres i stor grad på naturlig foryngelse,
og hogstmåten passer derfor best i områder hvor man erfaringsmessig har brukbart med
naturforyngelse.
Skjermstillingshogst er en hogstmåte som baserer seg på at man går inn i blandingsbestand av bar og
lauv og hogger ut grana, mens mesteparten av lauvet blir stående igjen. Lauvtreskjermen bør være
fordelt på et rimelig antall tre og i gjennomsnitt bør skjermen inneholde minimum 2 m3 pr. dekar etter
hogst. Foryngelsen skjer ved planting.

4. Beskrivelse av den planlagte hogst og foryngelsen:
Gi eventuelt utfyllende opplysninger til pkt. 3.

Kommunens svar på og behandling av melding om hogst
Kommunen skal normalt innen 4 uker å gi svar på skogeiers melding. Dersom skogeier ikke har hørt
noe i løpet av 4 uker, kan hogsten gjennomføres i henhold til planen slik den er beskrevet av skogeier
på dette skjema. Kommunen har anledning til å nekte hele eller deler av hogsten gjennomført, sette
begrensninger i omfanget eller legge føringer med hensyn til valg av hogstform e.l.

