
Notater om «nye ØKS»  – Honne 11.11.2019 

Skogfondføringer 

• Postering av manuelt innsendte krav. Fungerer greit, men tar noe lenger tid enn tidligere 
særskilt pga kartfesting ved klimatilskudd. Ofte mye arbeid der skogeier har plantet flere 
treslag i flere teiger på samme søknad. Krever litt tilvenning med noen litt «bortgjemte» 
knapper eks gjenåpning av statistikkdelen  

• Kartdelen. Fungerer stort sett greit med flere alternativer for bakgrunnskart, og valg-
muligheter for manuell digitalisering av polygon eller punkt. Enkelt å hente areal/ polygon fra 
skogbruksplan. 

• Arkivdelen. Fungerer greit, men savner litt mer tydelig melding i tilfeller der skogeier har 
reservert seg mot Altinn. Fører eget regneark med saksnummer (ESA) slik at antall 
saksnummer begrenses til ett pr skogfondskonto. Vil prøve arkivperiode på ett eller fire år. 

• Elektronisk krav innsendt fra skogeier. Ofte mye feil eller mangelfullt fra skogeier, og 
gjenganger er ikke utskilt MVA. Må avvise, men noe kan overskrives/ rettes. Gjødslingstiltak 
oppleves kurante på kartdelen. Ved åpning av skanna vedlegg åpnes ingen ny fane i 
nettleser, og «tilbake knappen» må brukes ellers logger systemet ned   

• Innlegg av registreringer etter feltkontroll Må føres parallelt med posteringen, og kan ikke 
legges inn etter anvist. Redigering er mulig = OK. Ofte utføres kontroll en god stund før 
faktura foreligger, og da er det viktig at hukommelsen fungerer da dette skal legges inn 
under behandlingen av kravet i ØKS. 
 

Rentemidler 

• Postering av utbetalinger Fungerer greit, men litt tuklete med vedlegg som ikke kan 
inneholde vanlige tegn (,  .) 

• Innlegg av budsjett/ godkjenning Fungerer greit og gir god oversikt. 
 

Kontroller 

• Resultatkontrollen Fungerer greit, men dette kunne vel også blitt kartfestet fremfor å legge 
inn koordinater etc? 

• Foryngelseskontrollen Fungerer greit 

Rapporter og statistikk 

• Kommunevis/ tiltak Stort sett som tidligere, OK 
• Pr skogfondskonto/ tiltak Stort sett som tidligere, og kan hentes på flere steder - OK 

Veier 

• Tilskudd/ prosjekter Har brukt for lite.. 
• Føringer i kart Har brukt det for lite, men virker foreløpig greit 
• Arkivdelen Dette fungerer greit, og har lagt inn mye skanna historiske dokumenter (PDF) 

 

Vedlikehold 

• Skogfondskonto som tidligere, OK 



• Endring bankkontonummer Har vært litt «tuklete» frem til nå, men forstår at dette kan være 
nødvendig ut fra flere hensyn. Har nå oppdaget at fylkesmannen bekrefter endringen etter 
noen dager   

 

VSOP 

• Månedlig virkesoppgjør/ sjekk trekk skogfond Som tidligere, OK 

ØKS – app/ feltverktøy 

Spesielt resultat og foryngelseskontrollen bør ha et feltverktøy/ app for ØKS. Det samme gjelder 
veiarkivet 

 

 

Alvdal. 10/11-2019 

 

Anders Jensen 

 


