Produktark
Skogbruksplan på GPS
Hva er skogbruksplan på GPS?
FORAN Norge AS kan med utgangspunkt i din skogbruksplan lage et skogkart som lastes opp på GPSen.
Skogkartet er bygget etter samme lesten som det tradisjonelle skogkartet i papirformat.
Kartet omfatter
 Eiendomsgrenser
 Bestandsgrenser
 Bestandsnummer og hogstklasse vises i kartet: f.eks. ”3/5”
 MiS-figurer er tydelig merket
 Uproduktive arealer er kodet med I for impediment, M for myr o.s.v.
 Data for boniteringstreslag, bonitet, bestandsareal, alder, treantall og volum
Noen muligheter
 Gå grenseendringer i felt med sporlogg før import til PAN og ajourføring av
skogbruksplanen
 Som alltid med GPS er det kjekt å kunne legge inn jaktposter, bilen m.m.
som veipunkter for enkelt å finne tilbake
 Er du usikker på eiendomsgrensene for egen eiendom er dette utstyret midt
i blinken

Kontaktpersoner:
Du kan henvende deg til FORAN Norge AS via kontakt@foran.no, men vi ser gjerne at personene nedenfor blir kontaktet:
Kontor
Elverum
Oslo

Navn
Frode Fjærtoft
Iris Andrzejak

Epost
ff@foran.no

Mobil
99 50 66 46
90 77 27 14

ia@foran.no

Produkt 1 : etrex Legend Color HCx / 1 Topokart 1:50000 CD / Skogbruksplan på GPS
Med innebygd Europakart, 56 MB minne og micro SD minnebrikke til lagring av kart.
500 Veipunkter (Jakttårn m.m.)
Leveres med USB-kabel, bærestropp, CD GPS Learning og norsk bruksanvisning.
Etrex Legend gir deg skogbruksplanen rett i lomma! Aldri har det vært så enkelt å bli kjent på egen
eiendom. Dette er en enkel og brukervennlig GPS-enhet. Utstyret er vanntett, robust og har lang brukstid
på batteriene. Du vil normalt ikke ha problemer med å få inn satellitter.

Produkt 2: GPSMAP 62s / 1 Topokart 1:50000 CD / Skogbruksplan på GPS
Med innebygd Europakart, 1,7 GB minne og SD micro minnebrikke til lagring av kart
2000 Veipunkter (Jakttårn m.m.)
Leveres med USB-kabel og karabinkrokoppheng
GPSMAP 62s har bedre antenne enn Etrex Legend. Den passer skogeiere som vil ha en robust friluftsGPS med lang batteritid med mulighet for ekstern antenne for enda bedre satelittmottak. Modellen har
elektronisk 3 aksialt kompass og stor minnekapasitet.
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Produktark
Produkt 3: ASTRO 220 / 1 Topokart 1:50000 CD / Skogbruksplan på GPS
GPS system for hund og jeger. Leveres med belteklips, billader og nettlader for halsbånd,
USB-kabel, CD GPS Learning, belteklips og bærestropp.
Astro 220 - Jegerens drøm er blitt virkelighet! En radiosender sikrer kommunikasjon mellom de
to GPSene som bæres av hund og jeger. På skjermen ser jegeren hele tiden hvor hunden er og
hva den driver med. Vi kan legge inn jaktgrenser og poster forutsatt at det finnes digitale
kartdata. I tillegg kan vi legge inn skogbruksplanen din.

Produkt 4: Oregon 550 / 1 Topokart 1:50000 CD / Skogbruksplan på GPS
Med innebygd Europakart, 850 MB minne og micro SD minnebrikke til lagring av kart
2000 Veipunkter (Jakttårn m.m.)
Touch screen
Kamera, oppladbare batterier m. m.

Andre produkter
Produkt 5: Har du en GARMIN GPS fra før?
Forutsetter at du har en GARMIN GPS av aktuell type og et Topokart fra før. Beskrivelse over hvordan du skal få lastet kartet
inn på din GPS følger vedlagt. Ta kontakt for å sjekke mulighetene!
Produkt 6: Ekstra Topokart
Trenger du kartdata for ett større område enn det som er dekket opp av CDen som følger standard?
Topokart 1: 50.000
Topokart 1: 20.000, inkl. eiendomsgrenser
Topo Eiendom (tilleggskart), Eiendomsgrenser og gnr/bnr for en hel kart-CD i 1:50000
Det kan anvendes inntil kr 1500,- av avsatte skogfondmidler til kjøp av elektroniske kart. Skogfond kan dessverre ikke
anvendes ved kjøp av selve GPS-utstyret.
Informasjon
Hva er Topokart 1: 50.000?
Utgangspunktet er det tradisjonelle turkartet. Norge er delt inn i 20 CDer som til sammen inneholder data for samtlige 727
kartblad i kartserien. Oversikt over inndelingen ligger på denne linken: http://www.belanor.no/dllvis5.asp?id=1961
Det er ca 35 kartblad på hver av disse CDene og hvert kartblad utgjør fra 0,5 til 1,5MB.
Hvorfor kjøpe Topokart?
For en hyggelig pris får du tilgang til kart som dekker store arealer utenfor egen eiendom. I tillegg vil dette kartet supplere
”Skogbruksplankartet” med bl.a. høydekoter, stier, veier og vann. Topokart 1:20000 har større detaljrikdom enn 1:50000, og
inneholder bl.a. eiendomsgrenser.
Forutsetninger:
Prisen forutsetter at FORAN Norge AS har digitale ”skogdata” for din eiendom, eventuelt får tilgang på dette fra annet
takstselskap. Eventuelle uttakskostnader av data fra annet takstselskap er ikke inkludert.
Hva leverer vi?
Ved bestilling av produkt 1, 2, 3 eller 4 inkluderer leveransen til de oppgitte prisene at GPSen er ferdig oppsatt og testet med
batterier, samt at Topokart og Skogbruksplan på GPS er lagt inn. Fraktkostnader er inkludert.
Ønsker du tilbud på andre GPS-modeller fra Garmin enn de fire ovenfor nevnte, ta kontakt! Flere av disse kan også leveres med
skogbruksplan.
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