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Om du kommer vilse 
känns det bättre om 

du kramar ett träd!

Så lär du dig gå efter karta
Håll kartan och kompassen i samma hand, i vågrätt läge 
framför dig. Vrid hela kroppen så att kompassnålens röda 
del pekar mot norr på kartan. Norr är alltid uppåt på kartan. 
Nu vet du var norr är – i skogen och på kartan!

Har du ingen kompass så finns det olika tecken i naturen 
som visar väderstrecken: 
n Träd som står ensamma har oftast fler och kraftigare 

grenar åt söder
n Myrstackar ligger oftast på södersidan av ett träd. 

Dessutom är stacken brantare åt norr och sluttar mer åt 
söder. 

n Mossa på stenar och stubbar växer bäst åt norr där det 
är fuktigare.

n Snö på södersluttningar smälter fortast. I skuggan på 
nordsidan tar det längre tid.

Kan du de vanligaste 
trädslagen?
Sveaskog äger 14 procent 
av skogsmarken i Sverige 
och är landets största 
skogsägare. Tall och gran 
är vanliga trädslag i norra 
landet och lövträd vanligare 
i södra Sverige. I våra 
skogar är tall det vanligaste 
trädslaget med cirka 60 
procent av beståndet. 
Ungefär en tredjedel av 
våra skogar består av gran 
och resten är lövträd. Bland 
lövträden är björk, asp, al 
och ek vanligast. 

På bilderna ser du de 
vanligaste trädslagen.

Lär dig 
hitta i 
skogen

Att lära känna en 
ny skog är ett 
äventyr. Det bästa 
sättet att hitta i en 
skog är med hjälp 
av karta och 
kompass.
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Allemansrätten – frihet under ansvar!
Allemansrätten är en förmån som tillåter att vi rör oss 
fritt i skog och mark så länge vi tar hänsyn till växt- och 
djurlivet. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du 
får gärna tälta något dygn, plocka svamp och vilda bär 
men inte fridlysta växter. Du får även elda om det inte 
finns risk för brand, men glöm inte att släcka ordentligt 
efteråt. Mer information om allemansrätten kan du få av 
Naturvårdsverket på www.allemansratten.se

Vad är en ekopark?
En ekopark är ett större sammanhängande skogsland-
skap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 
pro cent av den produktiva skogsmarken används som 
naturvårds areal. I ekoparkerna styr de ekologiska 
v ärdena över de ekonomiska. 

Detta är Sveaskog
Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer 
timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi 
med markaffärer och utvecklar skogen som en plats 
för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är 
kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva 
utveck lingen inom skogsbruket, men också av nya 
användningsområden för skogsråvara, träprodukter och 
skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling.  
Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda.  
Vi ägs av svenska staten.

För mer information:
www.sveaskog.se eller Sveaskogs kundcenter 0771-787 100
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Välkommen  
ut i skogen!

Sveaskog är Sveriges ledande 
skogsföretag. Vi finns över hela 
landet. Våra skogar är en in-
täktskälla, både för oss och för 
andra näringar. Men den är även 
en plats för fiske, jakt och andra 
naturupplevelser. Kort sagt är 
skogen mycket mer än bara träd. 

På denna karta finns vårt 
skogsinnehav markerat. Här finns 
också våra friluftsområden, fiske-
destinationer och ekoparker som 
är viktiga områden för naturvård. 
Välkommen ut i skogen!

Stora sammanhängande landskap
Sveaskogs ekoparker är stora sammanhängande land skap 
med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Ekoparkerna 
är i genomsnitt cirka 5 000 hektar (50 kvadratkilometer) 
stora och alla har sin unika ekologiska särprägel.

Arbetet med ekoparkerna som stora landskap där ekologi 
går före ekonomi utvecklar dessa till blivande spridnings-
källor för många hotade arter. Bland ekoparkerna finner vi 
också våra viktigaste friluftsskogar med förutsättningar för 
en ökad naturturism.

Sveaskog har beslutat om 36 ekoparker. Dessa motsvarar 
fem procent av vår produktiva skogsmark. Totalt omfattar 
ekoparkerna 175 000 hektar skogsmark, varav drygt 
100 000 hektar är skyddade genom bindande ekoparksavtal 
med Skogsstyrelsen. 
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Sveaskog och svensk orientering
Sveaskog vill främja intresset för skog och natur. 
Därför sponsrar vi Svenska Orienteringsförbundet. 
Det är ett samarbete som betyder mycket för båda 
parter och vars målsättning är att sprida kunskap om 
Sveaskog, svenskt skogsbruk och certifiering FSC 
samt öka intresset för friskvård i skogen. Samarbetet 
består av fyra delar:

n Naturpasset, som är en trivsam skogsupplevelse 
med karta och som arrangeras av orienterings-
klubbar runt om i landet

n Skogsäventyret, som är ett skol- och ungdoms-
projekt

n O-ringen, världens största orienteringstävling
n Elitgruppen/Landslaget

Fiska i svenska vatten
Sverige är ett mycket sjörikt land med 
cirka 95 000 sjöar. De flesta sjöarna är 
ganska små. Sjöarnas storlek och 
utseende varierar över landet och beror 
framför allt på berggrunden. I kuperat 
landskap finns ofta många men små 
sjöar. I slättlandskap är det vanligt med 
få och stora sjöar. 

För många av oss innebär sjöar 
möjlighet till bad, men också fiske-
äventyr! Att fiska är mycket populärt i 
Sverige – mer än tre miljoner människor 
fiskar med spö någon gång per år. 

Våra vatten erbjuder fiskemöjligheter 
för många. Vi upplåter fiskerätter till 
privatpersoner, fiskeklubbar/- föreningar 
och företagare inom naturturism. 
Sveaskog har även ett flertal fiskekort 
som tillgängliggör våra fiskevatten för 
allmänheten och vi arbetar för att 
intressera unga för fiske. För informa-
tion om våra fiskekort och köp besök 
www.inatur.se.
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Ekoparker med unik särprägel
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