
Sendes til: Skog-Data AS Fylles ut av Skog-Data AS

Postboks 444 Økern, Bilagnr

0513 Oslo  

Opplysninger om kjøper: Kjøper nr
Navn  Adresse Postnr Poststed
Telefon Kontaktperson

Opplysninger om eiendommen, selger og om målepliktig virke og virke som det skal innbetales skogfondmidler for:
Eiendommens Selger Virkeskategori Antall stk. Fkbm under Bruttopris Trukket skog-

Komnr.-Gnr/bnr Navn Adresse  Postnr Kode (kun juletre) bark i hele kr
fondbeløp i hele 

kroner

   
 

    
   

   

 
   

 
  
 
 
 

  
 Totalt 0 0 0 0
Merknader Sted Dato Underskrift



Virkeskategori
Treslag Sortiment Kode Skogfondinnbetaling
gran spesial 1.110 Pliktig
(edelgran prima skur 1.141 Pliktig
sitka sekunda skur 1.143 Pliktig
lutzi) annet skur 1.148 Pliktig

sams skur og massevirke 1.160 Pliktig
massevirke 1.410 Pliktig
annet rundvirke 1.490 Pliktig

furu spesial 2.110 Pliktig
(contorta prima skur 2.141 Pliktig
lerk sekunda skur 2.143 Pliktig
thjua annet skur 2.148 Pliktig
hemlock sams skur og massevirke 2.160 Pliktig
douglas) massevirke 2.410 Pliktig

annet rundvirke 2.490 Pliktig
lauv spesial 3.110 Pliktig

skur 3.140 Pliktig
sams skur og massevirke 3.160 Pliktig
massevirke 3.400 Pliktig
ved til brensel 3.800 Pliktig

bar ved til brensel 1.800 Pliktig
juletre 61.91 Frivillig

tresl.bl. ved til brensel 6.800 Pliktig

Skjemaet skal benyttes når kjøper foretar verdiberegning selv, uavhengig av om virket blir målt av tømmermålingsforening eller av andre.  Når 
verdiberegning skjer i en virkesdatabase tilknyttet en tømmermålingsforening, vil informasjon om skogfond og måleopplysninger automatisk bli 
overført til VSOP, og skjemaet skal da ikke fylles ut. - Ved salg skal kjøper (skogeierforening, andre som kjøper for videresalg eller direktekjøper) fylle ut 
og sende inn skjemaet.  I øvrige tilfeller skal skogeier selv gjøre dette. - Alt skogsvirke som avvirkes til foredling (også foredling i egen industri, f.eks
gårdssag), salg eller eksport skal rapporteres til VSOP. (Uttak av skogsvirke til dekning av skogeiers eget behov i jord- og skogbruksmessig virksomhet
skal  ikke registreres.) . - Blanketten skal fylles ut og sendes inn i løpet av første uken etter den kalendermåneden som virket er levert og oppgjør 
mellom kjøper og selger har funnet sted. Dersom oppgjøret utbetales over flere kalendermåneder eller det opparbeides  bonus , skal det ved første 
gangs oppgjør meldes totalt kvantum, bruttoverdi tilsvarende det oppgjøret lyder på og trukket skogfondbeløp av denne bruttoverdien. Ved senere 
oppgjør eller utbetaling av bonus skal det ikke meldes kvantum, kun bruttoverdi og skogavgift av det som oppgjøret lyder på. Det er viktig at kvantum
og beløpsverdier ikke meldes to ganger. Ved årets slutt skal alt virke som er levert og som tidligere ikke er innmeldt, meldes selv om det ikke har funnet
sted noe oppgjøre mellom kjøper og selger. - Virket anses for levert senest når det er målt og/eller merket. Tømmer solgt på rot etter forutgående 
blinking anses for levert når rotkontrakten er inngått uansett om tømmeret er avvirket eller ikke. Dersom virke kjøpt på rot skal avregnes på grunnlag
av senere måling, anses levering for å ha skjedd først ved måling.
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