
Avtale om skogsdrift 

Mellom nedenfornevnte: 

Selger (skogeier) 

Kjøper (driver) 

er inngått følgende avtale om skogsdrift: 

Avtalens varighet 
Avtalen kan ha en varighet av maksimum 3 år. Denne avtalen skal gjelde for tiden fra og med 
dato                            til  og med dato            

Hogststed 
Avtalt hogstområde tegnes inn på kartkopi som påføres dato og selgers og kjøpers signatur. I 
tillegg beskrives med tekst gnr/bnr, stedsnavn og angivelse av naturlige begrensninger i 
terrenget samt hogstområdets ca lengde og ca bredde i meter: 

Hogstkvantum, treslag og hogstform (sluttavvirkning, tynning, plukkhogst m.m.) 
Avtalt hogstkvantum for de ulike treslag samt hogstformer i avtalt hogstområde er: 

Fordeling av hogst på avtalt tidsrom 
Hvis ikke annet er avtalt nedenfor, skal avtalt hogst fordeles mest mulig jevnt på de år avtalen 
omfatter. 



Avtalt rotpris og betaling 

Lauvtrevirke Granvirke Furuvirke 
Vektmåling, kr/tonn 
Løsvedmåling, kr/favn 
Løsvedmåling, kr/lm3 
Fastvedmåling, kr/fm3 

Kjøper skal betale selger (skogeier) senest         dager etter måleoppgavens dato. Betalingen 
skal foregå slik (kontant, til kontonr): 

Måling av hogd skogsvirke 
Målingen skal foretas på en måte som er i samsvar med gjeldende lovregler. Kjøperen må 
besørge at målingen foretas så snart som mulig. Kjøperen skal medvirke til at selgeren 
(skogeieren) får skriftlig måleoppgave straks slike oppgave foreligger. 

Skogfond  
Skogfond er en ordning med pliktig fondsavsetning i tilknytning til hogst og salg av 
skogsvirke. Kjøper skal trekke en avtalt prosent på 4 – 40 % av virkets bruttoverdi som 
skogfondtrekk og på oppkrav betale beløpet inn til fylkesmannen. 

Skogfondtrekket skal i prosent være:      % 

Skogkultur/skogreising 
Skogkultur i form av skogplanting, rydding av lauvkratt, avstandsregulering m.m. besørges av 
kjøper hvis det er angitt i det følgende. Ved skogkultur skal den del av kostnaden som ikke 
dekkes av offentlig tilskudd, dekkes av skogeieren (skogeieren skal normalt ha 
skogfondsmidler på konto som han kan bruke til dette.) 

Diverse 
Alle statlige og kommunale driftstilskudd til avtalte skogsdrift tilfaller kjøper. Også evt 
kulturtilskudd benevnt «statsbidrag til felling av nyttbart lauvtrevirke i skogreisingsområde» 
tilfaller kjøper når kjøper hogger lauvtreskjermen i skogplantefelt. Alle andre 
skogkulturtilskudd tilfaller ikke kjøper med mindre kjøper utfører det angjeldende 
skogkulturarbeid. 



Kjøper har alt ansvar for salg og biltransport av skogsvirket. Alle utgifter til biltransport, 
måling, salgsprovisjon, trygder etc er selgeren uvedkommende. 

Selgeren gir fri lagerplass for det hogde skogsvirket ved anvist sted nevnt nedenfor: 

Dersom selgeren ikke anviser fri lagerplass for det hogde skogsvirket, må kjøperen selv ordne 
med slik lagerplass og påta seg ulemper og kostnader dette medfører. Kostnader i tilknytning 
til veier som kjøper bygger for å lette skogsdriften, er selgeren  (skogeieren uvedkommende 
hvis ikke annet er avtalt. Bygging av forannevnte veier må før de bygges, være godkjent av 
skogeieren og av kommunen. 

Kjøperen skal etter at skogsdriften er ferdig, uten omkostninger for selger (skogeieren) 
besørge at skader/slitasje på skogsveier og større terrengskader som er forårsaket av 
skogsdriften, blir utbedret. Kjøper skal ved skogsdriftens avslutning også ha ansvaret for at 
lagerplass, veier, veigrøfter og gangstier blir ryddet for hogstavfall som stammer fra den 
avtalte skogsdriften. Dersom det i det avtalte hogstområdet er yngre skogplantefelt, plikter 
kjøper å vise den aller største forsiktighet med skogplantene så de skades minst mulig. 
Hogstavfall som har lagt seg over de enkelte skogplantene må f.eks. fjernes. Hvis forannevnte 
vedlikehold/opprydding ikke er blitt besørget av kjøper senest 8 måneder etter avtalens 
sluttdato, kan selger (skogeieren) la slikt arbeid bli utført for kjøpers regning. 

Skogsvirke som omfattes av avtalen og som er blitt hogd og kvistet, men ikke utkjørt til bilvei 
før avtalen er utgått, tilfaller kjøper hvis det blir utkjørt til bilvei senest      dager etter at 
avtalen er utgått.  Den del av avtalt hogstkvantum som ikke er blitt hogd og kvistet før avtalen 
er utgått, tilfaller selger (skogeieren). 

Kjøperen plikter til en hver tid å følge de offentlige lover og regler som berører avtalte 
skogsdrift. 

Tillegg i avtalen 

Sted: Sted: 

Dato: Dato: 

Kjøpers underskrift Selgers(skogeiers) underskrift 
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