PO Hogst og Tynning
Eiendom:

Leverendørnr./Stemplingsnr.:

Plan (forutsetter bruk av felthåndbok)
Utgangspunkt, tiltak og hensyn

Bestand

Sum

Beskrivelse av tiltak
Hogstareal (daa)
Hogstform (Fl, Sf, Sk, Gj, Fr, Ty) **
Hogstkvantum (m3)
Planlagt foryngelse e. hogst (Mb, Pl, Nat)**
Andel gran (10-deler)
Andel furu (10-deler)
Andel løv (10-deler)
Ved lukkede hogster og tynninger:
Uttak av treantall (i %)
Uttak av volum (i %)
Spesielle hensyn
Er MiS-registrering gjort for eiendommen
Berører hogsten MIS / Nøkkelbiotop *
Berører hogsten "rød sone"******
Berører hogsten andre naturverdier *
Berøres areal med behov for kantsone*
Berører hogsten viltbiotop *
Berører hogsten kulturminner *
Berører hogsten viktige friluftsliv-verdier *
Berører hogsten tidligere miljøhensyn?***
Når er eksterne informasjoner sjekket****
Behov for spesielle sikkerhetstiltak*****
Behov for offentlig godkjenning
Driftstilpasninger
Antall livsløpstrær som gjensettes pr. ha.
Hogst for andre formål enn skogbruk*******
Behov for tilrettelegging av driftsvei
Påvirker driftsvei sti/løype *
Kjøretrase i eller ved bekk eller myr *
Alle planlagte tiltak er kartfestet, elektronisk eller på papir. Miljøinformasjon bør også kartfestes tilsvarende.
* Ved forekomst angis utfyllende informasjon nedenfor og på kart, elektronisk eller på papir. Vær obs på gytebekk,
laksefør. elv, elvemusling, og drikkevannskilder (se spes. kilder for ekstern miljøinformasjon****)
** Hogstformer: Fl = Flate, Sf = Småflater, Sk = Skjerm, Gj = Gjennomhogst, Fr = Frøtrestilling, Ty = Tynning.
** Planlagt foryngelsesform etter hogst: Mb = markberedning, pl = planting, nat = naturlig foryngelse
*** Med tidligere miljøhensyn menes gjensatt miljøhensyn i driftsområdet fra tidligere drifter, f.eks.livsløpstrær.
****Skriv dato. Omfatter bl.a: offentlige viltkart, kulturminnesok.no, kilden.nibio.no (Skogportalen for bl.a. drikkevannskilde, skredrisiko (kvikkleire). lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx gint.no/natur (elvemusling)
***** F.eks behov for spesiell sikring av tømmerlunner nær boligområde, strømførende kabler, stor turtrafikk mv.
****** Hvis ja, må skjema for FSC-CW fylles ut og følges opp.
******* Hvis ja, må PEFC CS-skjema fylles ut/følges opp.

Utfyllende kommentarer

Planlagt av:

Den:

Lagret: T:\Sertifisering\Miljøhåndboken\Originalfiler Miljøhåndbok\3.4 PO_hogst og tynning.xls

M-anvarlig: TD. Sign:

Godkjent: PK Sign:

Dato: 08.08.17

Versjon: 9

Gjennomføring
Driften er gjennomført av:

Start-dato

Beskrivelse av resultater

Slutt dato

Bestand
Sum

Avvirket volum (m3)
Gjenstående volum i totalt eller pr. ha.
Kjørespor med behov for oppretting
Antall livsløpstrær gjensatt pr. ha.

Arbeidene er gjennomført i samsvar med plan

Ja

Nei

Arbeidene er gjennomført i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard

Ja

Nei

Er gjensatt miljøhensyn merket i driftskart

Ja

Nei

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

Merknad

Signatur:

Dato:

Oppfølging (10 % av driftene)
Innmålt kvantum fra drifta :
Areal av hogstflate etter endt avvirkning:
Feltkontroll gjennomført av

den

Er driftskartet oppdatert med resultatet av hogsten?
Er det under drifta oppstått avvik fra lovverk eller gjeldende skogtandard?
Hvis ja; er dette meddelt til NORTØMMER ?

Merknader:

Signatur:

Dato:
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Versjon: 9

