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Kontrakt – avverkningsrätt
AVVERKNINGSUPPDRAG/LEVERANSROTKÖPmed närslutet skogsvårdsavtal enligt bilagamed närslutet biobränslekontrakt enligt bilaga

Nr

Benämning

Ursprung Distrikt

För kontraktet i övrigt gäller Allmänna villkor och bestämmelser, U4, U5, U6, U7 – Avverkningsrätt, Avverkningsuppdrag/leveransrotköp framtagna 

2006-12-19. Vad som i kontraktet särskilt överenskommits äger företräde framför de allmänna villkoren. Ändring av detta kontrakt ska för att vara gäl-

lande avfattas skrift ligen. Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Sveaskog Förvaltnings AB (publ), org. nr. 556016-9020, Köparen, och nedan angiven/na Säljare har överenskommit om följande:
Ägd 
andel

Utdelningsadress

E-postadress

Betalningssätt – ange clearingnr/bg/pg samt kontonr

Fastighet

Postnummer Postadress
Telefonnummer

Säljare/ställföreträdande säljare (om fl era delägare – se nedan) Registrerade personuppgifter kommer i förekommande fall att behandlas av Köparen i Köparens leverantörsregister, för marknads-föringsändamål såsom direktutskick samt för kontraktets fullgörande.

Mobiltelefon

Avverkningstiden utgår
Personnummer/organisationsnummer

Mervärdeskatteregistreringsnummer

LKF Taxeras som 
lantbruksenhet

JA

NEJ

JA

NEJ

Registrerad för 
mervärdeskatt

Köparens policy ”Skogsskötsel och naturvård vid virkesköp” gäller för detta kontrakt.
Certifi ering

Certifi erat enl. FSC Certifi erat enl. 

Beräknade 
uppgifter

Säljaren upplåter och försäljer enligt bifogad skiss och beräknade följande uppgifter till Köparen.
Total kvantitet ca

Slutavv. utan fröträd, ha Slutavv. med fröträd, ha Överståndare, ha Gallring, ha m3fub
Pris

Köpeskilling utgör värdet av det utvunna virket, beräknat enligt nedan:Virkesvärdet beräknas enligt de prislistor och leveransvillkor som specifi ceras nedan och som Köparen tillämpar för sortimenten ifråga.

Från virkesvärdet görs avdrag för nedanstående kostnader.
  Drivningskostnader med                                      kronor /m3fub       Köparens drivningskostnader
Överenskommen köpeskilling per sortiment i kronor/inmätt nettovolym, exklusive moms.Sortiment 

Måttslag Prislista Tillägg/Avdrag à-pris vid LRK 

Köpeskillingen exkl. moms beräknas preliminärt uppgå till              kronor.
Den slutliga köpeskillingen uträknas efter slutförd avverkning och inmätning. Om preliminärt beräknad och utbetald köpeskilling uppgår till 

större belopp än slutgiltig köpeskilling ska mellanskillnaden med tillägg för moms omgående återbetalas av Säljaren.

Preliminärt 
belopp

Övrigt

Policy

Köpeskillingen fördelas enligt nedanstående betalningsplan. Gällande moms tillkommer till mervärdeskatteskyldig. Betalningsplan på denna sida gäller ovan-

stående Säljare (Säljare 1). Om fl er än en Säljare följer övriga betalningsplaner och underskrifter av bilaga ”Fler delägare”.
Betalningsdag,
ÅÅ-MM-DD

Belopp
exkl. moms

Totalt beloppRänta utgår enligt nedan nämnda Allmänna villkor och bestämmelser, punkt 21.

Ort 
den / 20 Ort 

den / 20 

Sveaskog Förvaltnings AB (publ)

Genom

Säljare 1

Godkännande äkta maka/make

Namnförtydligande

Godkännande krävs ej Fler delägare, se bilaga

Namnförtydligande

Sveaskog Förvaltnings AB (publ) Styrelsens säte VAT reg.nr  PITEÅ, 941 86 Piteå • Telefon 0911-784 00 • Telefax 0911-195 52 

Org. nr. 556016-9020 Stockholm 556016902001  ÖREBRO, Box 404, 701 48 Örebro • Telefon 019-19 50 00 • Telefax 019-19 50 25

 
  

1 | Kontrakt – avverkningsrätt

När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig 
hur vår överenskommelse ser ut. Se till att spara kontraktet! Här anges vad som ska avver
kas, preliminära virkesvolymer samt överenskomna priser.

1.  Kontraktsnummer
  Detta nummer finns angivet på alla 

handlingar från Sveaskog och åter
finns även på handlingar från SDC. 
I de allra flesta fall är det kontrakts
numret du använder i kommunikatio
nen med virkesadministrationen. 

2.  Betalningssätt
  Här anges det konto eller giro där 

dina pengar sätts in. Kontrollera 
noga att kontonummer och clearing
nummer är korrekt.

3. Total kvantitet
  Här anges den totala kvantitet du 

beräknas sälja i m3fub. Observera 
att detta är en preliminär uppgift.

4. Måttslag
  Här anges aktuellt måttslag. Läs 

mer under rubriken mätning på 
nästa sida. 

 
5. Överenskommet à-pris
  Det överenskomna fasta priset per 

sortiment anges här. 

6. Köpeskilling
  Här anges den beräknade köpeskil

lingen. Observera att detta är en 
preliminär uppgift.

7.  Betalningsdag och 
 betalningsplan

  I samband med att kontraktet skrivs 
kan en betalningsplan upprättas. 
Här ser du vilket datum dina pengar 
betalas ut från Sveaskog. Tillsam
mans med virkesköparen gör du 
upp en betalningsplan som passar 
dina behov. 

Pär Skoglund
Skogsstigen 7 900 30 Skogsköping 0920-44 22 33

0703-44 14 42

2011-04-11
235002

Skogsbacken 135
p.s@skogsbacken.se
BG 4350-1001

Skogsstad

Sven Jonsson

Pär Skoglund

Skogsbacken

X

999999-9999

Virkesorder och registrering i VIOL
Uppgifterna om köpare och säljare, sortiment och prislista från kontraktet 
registreras i SDC:s virkesredovisningssystem VIOL. Där skapas sedan 
en virkesorder som anger hur virket ska transporteras och mätas. Virket 

får ett särskilt virkesordernummer, som är kopplat till ditt kontrakts
nummer. Detta nummer följer virket från avlägget i skogen till redo
visningen i virkesmätarföreningens mätbesked. 

Clearingnumret

Clearingnumret är det fyr- eller fem siffriga nummer som unikt identifierar 
en bankplats (oftast ditt bankkontor). Ofta står clearing numret först i ditt 
kontonummer. Är du osäker, kontakta din bank. 

Talltimmer M3fub 
440Grantimmer M3fub 
339Barrmassaved M3fub 
137

215 000

6 10

X

106001

8,5
600

1,8

20 3 06
20 3 06

06-12-05 09-12-31
60 000 resterande

2

4

1

3

6

7

5



2 | Avverkning och märkning

Sveaskogs välutbildade maskinlag avverkar posten enligt avtal. Vi tar största möjliga hänsyn till miljö 
samt natur och kulturvärden.

Virkesmärkning
När posten har avverkats märks virket med sitt unika virkesordernummer/kontraktsnummer så att det lätt 
kan identifieras under transport och när det blir inmätt vid industrin. Märkningen sker antingen genom 
stämpelmärkning i stockändarna eller genom vältlappar. 

3 | Transport

Samtidigt som virkesordern registreras i VIOL skrivs en transportorder ut och 
skickas till den åkare som ska hämta virket. Transportordern innehåller virkes
ordernummer/kontraktsnummer, leverantörens namn och adress, uppgifter om var 
avlägget finns och om vart de olika sortimenten ska transporteras. Vid lastningen 
är det transportörens ansvar att kontrollera att transportordern överensstämmer 
med virkesmärkningen. 

4 | Mätning
Inmätning sker oftast genom mätning vid industri utförd av oberoende Virkesmät
ningsförening. Mätningen kan också ske direkt i skogen genom virkesmätning 
med skördare. Den kvalitetssäkrade skördarens volymsuppgift används då som 
betalningsunderlag.

mätmetoder vid industri
Inmätning av sågtimmer sker oftast som stockmätning varvid varje stocks längd 
och diameter mäts i mätram. Stocken åsätts kvalitetsklass och i förekommande fall 
görs volymavdrag.

Handelsmåttet för timmer är i södra Sverige oftast m3toub, toppmätt volym under 
bark. I norra Sverige används mestadels den toppmätta volymen omräknad till 
m3fub, fast volym under bark.

Massaved liksom sågbar kubb mäts genom travmätning med bedömning av fast
volym under bark. Mätaren gör avdrag för till exempel röta samt vrakar ej leverans
gilla stockar.

I norra och mellersta Sverige justeras travmätningen genom att stickprovsbuntar 
tas ut som stockmäts.

redovisning
All mätdata från industri eller skördare sänds till SDC och registreras i VIOL. 
Virkesorder med uppgifter om leverantör, köpare, mottagare, transportör mm 
ligger till grund för redovisningen. Kontroller inbyggda i systemet ser till så att rätt 
redovisning sker. Här sker även prisräkning i det fall prislista per sortiment ligger 
till grund för affären.

Mätbesked utfärdas och distribueras till leverantören.

Inom området VMF Nord märks 
stockändarna med märkstämpel. 
Stämpelns nummer hittar du också i 
ditt kontrakt. 
Inom området VMF Qberas och 
VMF Syd märks stockändarna med 
vältlappar. På vältlapparna finns 
virkesordernumret och uppgifter om 
leverantören.

M3fub – Anger stockens vedvolym, dvs stockens verkliga 
volym exklusive bark.

M3to – Anger största möjliga vedcylinder som kan tas ut 
ur en konisk stock. Volymen beräknas som produkten 
av stockens längd och arean tio centimeter in från topp-
ändan under bark.



5 | Mätbesked

Efter godkänd inmätning får du ett mätbesked, som ligger till grund för 
betalningen av virket. Här anges vilka mätningar som avses, total volym 
och eventuellt pris. En kopia av mätbeskedet skickas även till Sveaskog. 
I Sverige finns tre virkesmätarföreningar, VMF Nord, VMF Qbera och 

VMF Syd. Varje område har sin egen standard för mätbesked. Bero
ende på i vilket område du säljer din skog kan mätbeskedet därför se 
lite olika ut. På bifogat blad redovisas mätbeskedets huvudpunkter.

Mätbeskeden byggs upp av olika 
moduler.

Identitetsmodul
Uppgifter om affärsparterna (1) 
samt mätbeskedets redovisnings
period (2). Levnr/Intnr2 = kontrakts
nummer.

Kvantitet- och värdemodul för 
travmätta sortiment
Volymer (3) och uppgifter om var 
(4) och hur (5) virket är mätt.

Specifikationsmodul
Under perioden ingående mät
ningar (redovisningsnummer som 
även anges på avräkningen från 
Sveaskog) (6).

Kvantitet- och värdemodul för 
stockmätta sortiment
Volymer (1) och uppgifter om var (2) 
och hur (3) virket är mätt.

Nedklassningsmodul
Antal nedklassade stockar (4) och 
volymer (5) per orsak (6).

Medelvärdesmodul
Medelvärden för stockarnas längd 
och diameter (7).

Specifikationsmodul
Under perioden ingående mätning
ar (redovisningsnummer) (8).

Sammandragsmodul
Summering av hela mätbeskedet 
uppdelat per sortiment (9).

Kvantitet och värde-modul för stockmätta sortiment
Volymer (1) och virkesvärden (2), uppgifter om var (3) och hur (4) virket är mätt samt vilken prislista (5) som använts

Nedklassningsmodul
Antal nedklassade stockar (6) och volymer (7) per orsak (8)

Medelvärdesmodul
Medelvärden för stockarnas längd och diameter

Specifi kationsmodul
Under perioden ingående mätningar (redovisningsnummer) (9)
Sammandragsmodul
Summering av hela mätbeskedet uppdelat per sortiment

2

4

9

76

8

3

1

5

MÄTBESKED – VMF Nord

Ett standardutseende per VMF
Inom varje VMF-område fi nns ett standardutseende på mätbeskeden. Köpande företag har sedan möjlighet 
att inom vissa ramar påverka utseendet på och detaljinnehållet i sina mätbesked. Företagen kan även välja en 
annan periodicitet på utskicken än vad som är standard. 

Beroende på vilket företag man säljer till och inom vilket VMF-område detta verkar kan alltså utseendet på 
mätbeskeden variera något. Nedan redovisas standardutseendet inom VMF Nord.

Mätbeskeden byggs upp av olika 
moduler.

Identitetsmodul
Uppgifter om affärsparterna 
(1) samt mätbeskedets 
redovisningsperiod (2)

Kvantitet och värde-modul för 
travmätta sortiment
Volymer (3) och virkesvärden 
(4), uppgifter om var (5) och hur 
(6) virket är mätt samt vilken 
prislista (7) som använts

Specifi kationsmodul
Under perioden ingående 
mätningar (redovisningsnummer) 
(8)

1

2

1

3 4
5 76

8

6
2

4
3

5

1

1

1

6

2 3

4 5

1

6

7

8

9



1. Avräkningsnummer
  Varje avräkning får ett unikt 

 nummer som återfinns på ut
betalningen. 

2. Utbetalningsdatum
  Det datum då dina pengar 

skickas från Sveaskog. Obser
vera att det kan ta ytterligare 12 
bankdagar innan pengarna når 
ditt konto.

3.  Kontraktsnummer
  Samma nummer som på kontrak

tet. Detta nummer finns angivet 
på alla handlingar från Sveaskog 
och återfinns även på handlingar 
från SDC. I de allra flesta fall är 
det kontraktsnumret du använder 
i kommunikationen med virkes
administrationen. 

4. Kvantitet, pris och tillägg
  Här redovisas kvantiteter för olika 

sortiment samt överenskomna 
priser enligt kontraktet.

1. Belopp för avverkningsrätt
  Här hittar du en sammanställning av 

utbetalningar för avverknings rätter 
under året. Betalda skogsvårds
åtgärder specificeras enskilt.

2. Kontraktsnummer
  Här anges vilka kontrakt kontrollupp

giften avser. 

3. Belopp för leveransvirke
  Här hittar du uppgifter om belopp för 

leverans virke inmätt under perioden 
1 januari  31 december.

4. Lagervärde
  Här anges summan för inmätt leve

ransvirke som inte är utbetalt. 

6 | Avräkning och betalning

5.  Dellikvid/ 
skogsvårdskostnader

  Här anges eventuell tidigare 
utbetald dellikvid. Utbetald moms 
specificeras inom parantes. 
Här anges även avdragen eller 
innehållen skogsvård. 

 
6. Betalningssätt
  Här anges det konto eller giro 

där dina pengar sätts in. Kontrol
lera noga att kontonummer och 
clearingnummer är korrekt.

7. Redovisningsnummer
  Här hittar du ingående redo

visningsnummer som du också 
återfinner på ditt mätbesked från 
SDC.

7 | Årsbesked

För varje år får du en sammanställning 
av samtliga virkesaffärer du gjort med 
Sveaskog. Kontrollera uppgifterna mot 
din egen bokföring och deklaration.

Utifrån mätbeskedet görs en prisberäkning grundad på avtalat pris 
Detta kallas avräkning. I avräkningen får du en totalbild av leveransen 
och ett slutligt besked om vilken summa Sveaskog ska betala ut till dig. 

Sveaskog Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Bankkonto
941 86 Piteå Furunäsvägen 102 A 0911-784 33 0911-195 52 5261-9160 SHB 615 360 412 408

Styrelsens säte: Solna Org nr 556016-9020 Momsnr: SE556087346402

AVRÄKNING  Nr 408527
Datum 2006-12-18

Leverantör 999999-9999 Lev.år 6
  Uppdr 0

Pär Skoglund
Skogsstigen 7
900 30 Skogsköping

 Sortiment Styck Kvant Måttsl À pris Belopp

 Sågt01  Tall  436,51 M3fub 440,00 192 064
 Sågt01  Gran  42,94 M3fub 339,00 14 557
 Mag   Barr  146,79 M3fub 137,00 20 110
 Klent     Tall  0,37 M3fub 441,00 163
Summa volym  626,61 M3fub  226 894

Total volym netto  626,61 M3fub

Summa intäkter     226 894

Summa netto      226 894

SKOGLUND PÄR (1/1) 226 894
   20061205  60 000
Avgår dellikvid   -60 000 (Utbetald moms -15 000)  -60 000
   20060825 Hyggesrensning   2 100
   20091225 Markberedning   2 520
Avgår skogsvård  -4 620 (Moms -1 155)
Att utbetala  162 274 (Tillkommer moms 40 569)
Utbetalas via Bankgiro, 5962-7796

    SUMMA BELOPP 162 274
    MOMS 25,00 % 40 569
    ATT BETALA SEK 202 843

Ingående redovisningsnr: 28611117 K(+), 28611117 K(-), 28611117 K(+), 28611167 K(+), 
28611117 K(-), 28611117 K(+), 28611207 K(+), 28611207 K(-), 28611770, 28611782 K(+), 
28611782 K(+), 28611782 K(-), 28650434 K, 28651109 K, 28651412 K, 28651415 K, 28651541 K, 
28651694, 28651697 K, 28651878, 28651886 K, 28651920, 28651954, 39366283, 43562062 K

Sveaskog  Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Bankkonto
941 86 Piteå Furunäsvägen 102 A 0911-784 33 0911-195 52 5261-9160 SHB 615 360 412 408Styrelsens säte: Solna Org nr 556016-9020 Momsnr: SE556087346402

Avverkningsrätt

Belopp:  
62 100,00 Varav skogsvård: 2 100,00Moms:  
15 525,00 Varav skogsvård: 525,00Årsränta:  

0,00
I denna kontrolluppgift ingår följande kontrakt: 106001
Att utbetala senare år (exkl moms) 106001   162 274 kr

Leveransvirke inmätt t o m 31/12

Belopp:  
0,00Moms:  
0,00Lagervärde: 
0,00

Kontrollera mot din egen bokföring.

Sveaskog har ej innehållit källskatt avseende utbetald ränta.

Leverantörsnr: 999999-9999 Namn: Pär SkoglundOrg./Personnr: 999999-9999 Adress: Skogsstigen 7    900 30 Skogsköping

  
Årsbesked   2006

29/01/2007  12.00.00 AM

Utbetalningsdag 2009-12-31

Vår ref 0911-784 34

Kontrakt 106 001
Skogsbacken 135
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Kontrakt – skogsvårdsavtal Nr

Ändring i detta avtal skall för att vara gällande avfattas skriftligen. Tvist avgöres enligt gällande lag om skiljemän.
Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och växlade.

Sveaskog Förvaltnings AB (publ), org. nr. 556016-9020, och nedan angiven/na har överenskommit om följande:
Andel

Utdelningsadress

Postnr.

Person/organisationsnummer

Postadress

Fastighetsägare 1

Åtgärdernas totala kostnad jämte moms avdrages från fastighetsägarens tillgodohavande hos Sveaskog Förvaltnings AB. Avdraget görs direkt.

Fastighet (Reg.beteckning)

Åtgärd

Efter skogsvårdsavtal och närslutet avverkningsrättsavtal inkommit till Sveaskog Förvaltnings AB godkänner markägaren att skogsvårdsåtgärdernas 

totala kostnad hålls inne av Sveaskog Förvaltnings AB och att:

Ort 
den / 20 Ort 

den / 20 

Sveaskog Förvaltnings AB (publ)

Genom

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Fler delägare, se bilaga

Namnförtydligande

Sveaskog Förvaltnings AB (publ) Styrelsens säte VAT reg.nr  PITEÅ, 941 86 Piteå • Telefon 0911-784 00 • Telefax 0911-195 52 

Org. nr. 556016-9020 Stockholm 556016902001  ÖREBRO, Box 404, 701 48 Örebro • Telefon 019-19 50 00 • Telefax 019-19 50 25

 
  

Andel

Utdelningsadress

Postnr.

Person/organisationsnummer

Postadress

Fastighetsägare 2

Tel.nr

Län Kom. Förs.

Sveaskog Förvaltnings AB utför skogsvårdsåtgärder enligt skiss och nedanstående specifi kation priser och villkor:
Areal
Ha

Antal plantor
(Fläckar)
per Ha

Pris
per Ha

Markägarens totala 
kostnad exkl moms

Åtgärdens kostnad jämte moms avdrages från fastighetsägarens tillgodohavande hos Sveaskog Förvaltnings AB. Avdraget görs efter resp. åtgärd 

blivit utförd.

Tel.nr

Utifrån en helhetssyn på skogsbruket åtar sig Sveaskog även att utföra 
de skogsvårdsåtgärder som kan vara nödvändiga efter en avverkning. I 
samarbete med våra kvalificerade entreprenörer bistår vi med dikning, 
hyggesrensning, markberedning, återväxt, röjning, gallring eller andra 
insatser. Hos oss finns lång erfarenhet av skogsvård och gedigen 
kunskap om teknik, stamval, kultur och naturvård samt förebyggande 
av vilt och insektsskador. 

En skogsvårdsinsats kan börja med en ekonomisk analys där vi räknar 
på hur olika åtgärder påverkar produktion och lönsamhet i din skog. Om 
du anlitar oss för skogsvårdsåtgärder skriver vi ett särskilt avtal.
Svesakogs skogsvårdsarbete är inriktat mot hög produktion och hög 
virkeskvalitet, samt ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 

8 | Kontrakt – skogsvårdsavtal

1.  Kontraktsnummer
  Samma nummer som på avverk

ningskontraktet. Detta nummer 
finns angivet på alla handlingar 
från  Sveaskog och återfinns även 
på handlingar från SDC. I de allra 
flesta fall är det kontraktsnumret du 
använder i kommunikationen med 
virkesadministrationen. 

2. Åtgärdsspecifikation
  Här hittar du en beskrivning av de 

skogsvårdsåtgärder avtalet omfattar. 

3. Kostnad
  Här hittar du prisuppgifter för res

pektive skogsvårdsåtgärd, samt den 
totala kostnaden för insatsen. 

4. Betalningssätt
  Här anges när och på vilket sätt 

kostnaden för skogsvårdsåtgärderna 
ska regleras. 

X

Pär Skoglund

770428   9011

900 30 Skogsköping

0920-442233

25 81 02

Skogsstigen 7

Skogsbacken 135

Hyggesrensning 1,8 2 100

Skogstad

Sven Jonsson

Skogsbacken

106001

Markberedning 1,8 2 520

20 3 06
20 3 06

1

2

3

4
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Kontrakt 

Avverkning 
och 

Märkning 

Transport 

Mätning Mätbesked 

Avräkning
och 

Betalning

Årsbesked 

7 

Så fungerar det 
när du säljer virke.



Begrepp inom virkes mätning 
och virkesredovisning

VMR

rådet för virkesmätning och re-
dovisning är hela skogsnäringens 
gemensamma organisation för 
virkesmätningsfrågor och arbetar 
för en enhetlig, rättvis, relevant och 
effektiv virkesmätning och redovis-
ning. Vmr medverkar i nationellt och 
internationellt standardiseringsar-
bete, tar fram mätningsinstruktioner 
och utför kontroller. Vmr är också 
samarbetsorgan för landets tre opar-
tiska virkesmätarföreningar (VmF). 

VMF

Virkesmätarföreningarna utför 
rationell och objektiv mätning av 
skogsråvara åt sina intressenter. 
de är organiserade som ekono-
miska föreningar och mäter i det 
närmaste all virkesråvara i den 
svenska skogsindustrin. I Sverige 
finns tre virkesmätarföreningar: 
VmF Nord, VmF Syd och VmF 
Qbera.

SDC

SdC är skogsnäringens gemen-
samma IT-företag som förmedlar 
och förädlar information mellan 
skog och industri. SdC redovisar 
bland annat genomförda virkes- 
och biobränsleaffärer samt trans-
porter. Hos SdC finns centrala 
databaser, såsom virkesorder och 
skoglig nationell vägdatabas.

VIOL

VIOL är SdC:s administrativa 
system för virkesredovisning. 
Här registreras virkesordern och 
tillhörande kontrakt, vilket bildar 
underlag för transport, inmätning 
och redovisning. VIOL är utvecklat i 
samarbete med virkesmarknadens 
parter.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndig-
het för virkesmätningen och har 
utfärdat virkesmätningsföreskrifter 
som ligger till grund för de mät-
ningsbestämmelser som upprättas 
av Vmr och som används i den 
praktiska mätningen. 

Sveaskog Förvaltnings AB, tel 0771-787 000, www.sveaskog.se

Sveaskog ska vara främst på att utveckla skogens värden. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. 
Vi arbetar dessutom med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Genom att arbeta lönsamhets
inriktat och med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling.

*FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogs bruk. Målet är 
att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljö mässigt, socialt som ekonomiskt. FSCs logo på 
produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSCs regler.

©1996 Forest Stewardship Council, www.fsc.org. Certifierings nummer: BV – COC – 950815.
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