
Plan- og oppfølging - Hogst og Tynning  

Eiendom: Tømmermerke:

Plan (forutsetter bruk av felthåndbok og rutinehåndbok)

Tiltak Bestand

Beskrivelse: 

Hogstareal (daa)

Hogstform (Fl, Sf, Sk, Gj, Fr, Ty) **

Hogstkvantum (m3)

Planlagt foryngelse e. hogst (Mb, Pl, Nat)***

Ved lukket hogst og tynning:

Uttak av treantall (%)

Uttak av volum (%)

Spesiele hensyn i driftsområdet*:

Nøkkelbiotop (MiS)

Naturreservat (vedtatt vernet eller i verneprosess)

Naturtype med nasjonal A- eller regional B-verdi

Kjerneområder i Narin, vurdert som "nasjonalt viktige"

Truede arter med hensynskrav (Sårbare, Truet eller Kritisk truet)

Konsentrasjon av minst fire nært truede (NT) arter innenfor 10 dekar

Foreskomst av Nasjonal ansvarsart

Areal med behov for kantsone

Tiurbiotop

Hekkeplass for rovfugl

Tidligere miljøhensyn, f.eks. livsløpstrær

Kulturminner eller kulturmiljø

Viktige friluftsliv-verdier 

Område med høy risiko for ras/skadelig erosjon til bebyggelse/vannmiljø 

Sikkerhet- eller beredskapstiltak, f.eks. lunne nær bolig-eller turområde

Når er eksterne kilder til miljøinformasjon sjekket (dato)

Hogst for andre formål enn skogbruk 

Er det krav om offentlig godkjenning

Driftstilpasninger*

Tilrettelegging av driftsvei

Påvirker driftsvei sti/løype 

Kjøretrase i eller ved vann, elv, bekk eller myr

Tiltak for forebygge skadelig erosjon og avrenning 
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. 

** Hogstformer: Fl = Flate, Sf = Småflater, Sk = Skjerm, Gj = Gjennomhogst, Fr = Frøtrestilling, Ty = Tynning.

*** Planlagt foryngelsesform etter hogst: Mb = markberedning, pl = planting, nat = naturlig foryngelse

Utfyllende kommentarer:

Planlagt av: Dato:
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Gjennomføring - egenkontroll

Driften er gjennomført av (maskinfører): Start-dato:

Beskrivelse av resultater Bestand

Avvirket volum (m3)  

Er det oppstått kjørespor med behov for oppretting?

Hvis ja, er sted for oppretting merket på kartet?

Er livsløpstrær kartfestet?

Er arbeidene gjennomført i samsvar med plan? JA Nei 

Er arbeidene gjennomført i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard JA Nei 

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

Merknader:

Maskinførers signatur:

Oppfølging (for skogeier med eget driftsansvar)

 

Feltkontrollen er gjennomført av: Dato:

Er livsløpstrær tilfredsstillende gjensatt og er de kartfestet (ved behov)?

Er kjøreskader med behov for oppretting dokumentert?

Er event. hogst inn mot biologisk viktig område tilfredsstillende? 

Ved lukket hogst og tynning - er skadeomfang på gjenstående tilfredsstillende?

Er det samsvar med maskinførers egenkontroll og forholdene i driftsområdet?

Er det under drifta oppstått avvik fra lovverk eller gjeldende skogtandard? 

Hvis ja; er dette meddelt til NORTØMMER ?

Merknader:

Signatur:
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