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Prosjektets resultat: 
Prosjektet har utviklet og lansert en skogbruksappliksjon til 
smarttelefon kalt iSkogen. Med iSkogen lanseres et nyttig 
verktøy for skog og friluftsinteresserte. iSkogen kan blant 
annet måle arealet av et bestand eller en hyttetomt, høyden 
og diameteren på et tre. I tillegg har den annen nyttig 
informasjon og verktøy. 
 
iSkogen er bygd opp med modulene: Nyheter, Verktøy, 
Utdanning, Tømmerhandel og Oppslagsverk. Appen er 
gratis og tilgjengelig for nedlasting i Appstore.  
 
Hva med Android ? 
Appen er utviklet med tanke på senere utvikling til andre 
operativsystemer. Responsen på iPhone-versjonen blir 
vurdert før det blir aktuelt med videre utvikling og evt. 
overføring til andre operativsystemer.  
 

 

iSkogens innhold 
 
Nyheter 
Her hentes nyheter fra nettstedene SkogsNorge og Skoginfo. Ett trykk bringer deg til den 
aktuelle artikkelen på nettet og ved å velge lesevisning blir den godt leselig på 
mobiltelefonen, uavhengig om nettstedet er mobiltilpasset eller ikke.  
 
Verktøy 
Denne praktisk orienterte modulen oppleves nok som den mest spennende. Her kan du 
måle trehøyde, grunnflatesum, diameter og areal. Resultatet av målingene kan i neste 
omgang brukes til å beregne volum av et enkelt tre eller et bestand. Beregningene er 
tilgjengelig for treslagene gran, furu og bjørk. 
 
Utdanning 
Under utdanning gis en oversikt over utdanningsløpene for videregående, høgskole og 
universitetsnivå. For nærmere beskrivelse av de enkelte studiesteder er det en tett 
kobling til Velg Skog sine nettsider. 
 
 
 



Tømmerhandel 
Innenfor dette området har det jo skjedd betydelige 
endringer de siste årene og skogeieren har nå flere 
muligheter til å omsette tømmeret sitt. Modulen gir en 
fylkesvis oversikt over aktuelle tømmerkjøpere i distriktet 
med kontaktinformasjon.  
 
Oppslagsverk 
Denne modulen omhandler sentrale temaer som Lover og 
regler, Norsk PEFC Skogstandard, planting tynning og 
ungskogpleie. Under Ord og uttrykk finnes forklaringer på 
vanlige begreper innen skog og skogbruk. 
 
Appen er utviklet av Skogkurs og NORSKOG med 
delfinansiering fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og 
Innovasjon Norge. 
 

Respons på iSkogen 
Applikasjonen begynner nå å bli kjent i næringen og det 
begynner å bli en del nedlastinger fra Appstore. Tabellen 
viser at den per uke 3 2015 er lastet ned 1500 ganger.  
 

 
 



Økonomi 
Se vedlagt revisor godkjent regnskap 
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