GPS-skogplan er et verktøy for aktiv og effektiv bruk av skogbruksplan. Verktøyet gjør det
enkelt å bli kjent på egen eiendom, og bidrar til raskt å skaffe oversikt over tømmerressurser
og behov for skogbruksmessige tiltak.
GPS-skogplan er lagt inn på en Garmin GPS og er en forenklet utgave av skogbruksplanen.
I tillegg til eiendomsgrenser, bestandsgrenser og MIS-grenser gir GPS-skogplan følgende
opplysninger om det enkelte skogbestand:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestandsnummer i henhold til skogbruksplan
Hogstklasse
Boniteringstreslag og bonitet
Bestandsareal i dekar
Alder
Treantall i hogstklasse 2
Volum per dekar i hogstklasse 3, 4 og 5
Uproduktive arealer er merket med markslag

Innenfor avgrensningen av hvert enkelt skogbestand er det plassert et punkt (grantre). Ved
å peke på dette punktet blir bestandsopplysningene tilgjengelige. Kartet i GPS-skogplan
er transparent, og geografiske elementer som for eksempel vann, veier og høydekurver
visualiseres fra et standard GPS bakgrunnskart. Du kan velge mellom to bakgrunnskart i
detaljeringsgrad 1:50.000 (TOPO® Adventure) eller 1:20.000 (TOPO® Premium). TOPO®
Premium er mer detaljrikt enn TOPO® Adventure, og har blant annet eiendomsgrenser for
hele dekningsområdet.
Kjøper du GPS-skogplan hos Foran Norge er alt ferdig satt opp og installert slik at det
fungerer med en gang du går utendørs. I tillegg er det inkludert et års gratis support dersom
du skulle ha behov for hjelp.
GPS-skogplan kan leveres på samtlige Garmin-modeller med fargeskjerm forutsatt at de
leser TOPO® kart.
Foran Norge kan også levere andre temakart som jaktkart eller reguleringsplaner på GPS.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon direkte:
Frode Fjærtoft
ff@foran.no
99 50 66 46
Iris Andrzejak
ia@foran.no
90 77 27 14
Gpsmap 60s, Oregon 550 og Astro 320 are trademarks of Garmin Limited.
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