Våra samlade
tjänster
och erbjudanden

Våra samlade tjänster
Föryngringsavverkning
Röjning

Återväxt/plantering
Biobränsle

Skogsbruksplan
Förvaltningsavtal

Vi gör ditt skogsägande
både tryggare, mer
utvecklande och givande.
Sveaskog är en ledande aktör på virkes
marknaden. Vi köper varje år in stora mängder
virke från privata skogsägare som du. Därför
känner vi ett stort ansvar att vara en både trygg
och utvecklande affärs- och samarbetspartner.
Inte minst när det gäller våra skogliga tjänster
driver vi utvecklingen för att hela tiden skapa fler
mervärden för dig som skogsägare. I den här
broschyren över samtliga våra skogliga tjänster
ligger därför fokus på hur vi med ny teknik och
ny kunskap kan ge dig såväl ekonomiska som
miljömässiga fördelar.

Vägar
Gallring

En viktig del i våra tjänster är den höga
kompetensen hos våra virkesköpare. Genom
dem får du tillgång till Sveaskogs samlade
kunskap. Så oavsett vad du vill veta mer
om rekommenderar vi dig att kontakta
den virkesköpare som finns närmast dig.
Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida 
www.sveaskog.se.
Trevlig läsning och hjärtligt välkommen till
Sveaskog!

Markberedning
Gödsling

Certifiering

Föryngringsavverkning
Vi ger dig snabbare betalt
och högre virkesvärde

Produktivare, energisnålare
och skonsammare maskiner

Sveaskog är föregångare i branschen
när det gäller utveckling och användning
av skördarmätning. Metoden innebär
att stammarnas volym mäts direkt vid

Sveaskog driver utvecklingen av ny
teknik i skogen. Vi både stödjer aktivt
och följer olika utvecklingsprojekt.
Projekten syftar till allt från att sänka
utsläpp och bränsleförbrukning till att öka
produktionen och minska träd-, virkes- och
markskador. Ett exempel är utvecklingen av
elhybriddrivna skotare som både reducerar
koldioxidutsläppen och ger en bättre
bränsleekonomi.
Högre kompetens och större
samordningskapacitet

LEDANDE
APTERING
Våra välkalibrerade
skördare och höga
kompetens att
aptera fram olika
sortiment gör dina
avverkningar lön
sammare.

avverkningen ute i skogen med hjälp av
skördarens mätsystem, istället för på
traditionella sätt efter leverans. Det gör
att redovisningen av virkesaffären och
betalningen till dig blir snabbare. För att kunna
erbjuda skördarmätning måste skördarens
mätsystem kontrolleras och kalibreras
ofta. Våra egna mätningar följs upp av en
oberoende revisor som kontrollmäter genom
stickprov. Täta kalibreringsmätningar ökar
virkesvärdet och kommer dig till del även om
du inte väljer skördarmätning.

FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Skonsam avverkning
SVEASKOG ANVÄNDER METODEN MMM – mark, maskin, människa.
Körskadorna minskar genom att basvägar med bra bärighet
markeras redan då avverkningen planeras. Detta görs med hjälp av
markskannade bilder. Genom att sedan risa basvägarna minskar
man både körskador och slitage på maskinerna, samtidigt som
maskinförarna får en jämnare körning.

Våra medarbetares yrkesskicklighet bidrar
till att dina avverkningar utförs på bästa
tänkbara sätt, såväl ekonomiskt som
ekologiskt. En rådgivande roll har våra
kunniga virkesköpare, inte minst kring hur
du får bästa möjliga återväxt. Kompetensen
hos våra avverkningslag är viktig för att
minimera allt från markskador till fäll- och
kapskador på virket. Det faktum att vi är
landets största skogsägare med en stor och
kontinuerlig avverkningsverksamhet gör att
vi ofta kan samordna resurser och minska
avverkningskostnaderna.

FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Virkesmätning
med skördare

VID VIRKESMÄTNING MED skördare registreras stammens m3fub-volym i
skördarens dator redan vid avverkningen ute i skogen. En stor fördel är
att redovisning och betalning kan ske betydligt snabbare än med tra
ditionella mätmetoder. Maskinens mätnoggrannhet följs upp regelbun
det. Varje dag slumpas 1-2 träd ut. De slumpvisa träden kontrollmäts
för hand. Om det finns avvikelser korrigeras mätningen.

Föryngringsavverkning, eller slutavverkning, är den åtgärd i skogsbruket som ger störst
intäkter. Om du anlitar oss på Sveaskog för dina avverkningar kan vi erbjuda fördelar som
förenklar virkesaffären och optimerar det ekonomiska resultatet.

Vi maximerar
värdet och
minimerar
skador

VISSTE DU …
… att Sveaskog arbetar aktivt med att öka skogens värde genom utveckling av nya
och fler sortiment. Det gör att vi ofta kan välja och komplettera timmer- och massa
vedsandelen med de för tillfället bäst betalda sortimenten.
LÄS MER PÅ
WWW.SVEASKOG.SE

VISSTE DU ATT…
…Sveaskog satsar mer än 100 miljoner kronor varje år på att underhålla och anlägga nya
vägar. Varje år bygger vi cirka 25 mil nya vägar och upprustar cirka 120 mil väg. Vi gör Sverige
tillgängligt.
LÄS MER PÅ
WWW.SVEASKOG.SE

Vägar
Vägar är viktiga för skogsbruket. De tillgängliggör skogens
värden och är en förutsättning för att kunna utföra
avverkningar och skötselåtgärder i rätt tid och på rätt sätt.
Vi på Sveaskog är Sveriges näst största
vägbyggare och den största ägaren av
enskilda vägar med mer än 4 000 mil väg
över hela landet. Det gör att vi kan erbjuda
dig som skogsägare en rad fördelar, framför
allt när det gäller kompetens och kostnads
effektivitet.
Vår storlek ger dig lägre prislapp
Genom vår storlek, rikstäckning och
samordningskapacitet kan vi erbjuda
dig lägre priser. Vi finns alltid nära och
kan därför hålla nere kostnaderna för
att få fram maskiner och material till ditt
vägbygge. Genom våra stora inköp kan vi
pressa priserna på allt från vägtrummor till
fyllnadsmaterial.
Eftersom Sveaskog bygger och underhåller
mycket väg har vi ett stort kontaktnät av
entreprenörer – vägbyggare, anläggare,
hyvlare, grustransportörer med flera. Något
som i sin tur gör att vi kan optimera pris- och
kompetensnivåerna för varje enskilt uppdrag.

STORDRIFTSFÖRDELAR
Att vi är en av landets största vägbyggare gör att vi kan hålla nere
kostnaderna för privata markägare.

Vi har specialisterna för just ditt vägbygge
Alla som jobbar med vägar inom Sveaskog
är specialutbildade, som till exempel våra
vägmästare och vägförmän. Bland våra
entreprenörer är det många som enbart
jobbar för Sveaskog, både med våra egna
vägar och med uppdrag vi utför åt andra
skogsägare. Anlitar du oss för ditt vägjobb
kan du vara säker på att det utförs på bästa
möjliga sätt.
Nya vägar till bättre miljö och lönsamhet
Med oss på Sveaskog får du en
samarbetspartner som också ligger långt
fram inom vidareutveckling av transporter
för skogsbruket. Ett av de projekt vi deltagit
i handlar om CTI, Central Tyre Inflation. Med
CTI kan föraren av ett virkesfordon variera
däcktrycket under färd. Det gör att fordonen
kan köra fullt lastade på vägar som annars
skulle ha begränsad framkomlighet.

KUNSKAPSKRÄVANDE
Vad ska tas bort respektive lämnas och
hur mycket? Vi har den kunskap som krävs
för att optimera kvaliteten och ekonomin i
röjningar.

Ungskogs
röjning
Röjning är en viktig skogsvårdsåtgärd för att
höja kvaliteten och värdet på skogen. Genom
kompetent röjning kan man styra beståndsut
vecklingen och ge utrymme för de bästa stam
marna att utvecklas optimalt. Dessutom läggs
grunden för att kommande avverkningsarbete
går fortare och blir mindre kostsamt.
Vi ger dig gärna goda råd och kan hjälpa dig att räkna
ut hur röjningen bäst gynnar lönsamheten i din skog.

Som Sveriges största skogsägare och skogsvårdare
röjer vi mycket över hela landet. Vårt arbete är inriktat
på högt virkesvärde och hög tillväxt. Därför vill vi ligga
i framkant inom teknikutveckling och mekanisering av
röjning.

All vår samlade röjningskompetens kommer dig till del
när du anlitar oss för röjningsuppdrag. Dessutom gör
vi uppföljningar när vi röjt, och kontrollerar till exempel
stamantal och trädslagsblandning.

Teknikutveckling
Ett nytt och spännande exempel är utveckling av så
kallad krankorridorgallring i täta ungskogar. Tekniken
innebär att en skördare utrustad med ett speciellt
aggregat röjer i cirka en meter breda och elva meter
långa, snedställda korridorer från stickvägarna i en
enda kranrörelse.

Vi finns alltid nära

Kunskap som optimerar röjningsekonomin

När du anlitar oss kan vi förstås även hjälpa dig med
alla slags andra skogliga åtgärder.

En fördel med vår stora egna skogsvårdsverksamhet
är att vi ofta finns nära dig vilket minskar transport
kostnaderna. En annan stordriftsfördel är att vi tack
vare omfattande upphandlingar kan ge dig bra pris på
röjningen.

Även när du vill röja själv lönar det sig att kontakta oss.

någon form av kvalitetsfel – till
exempel grovgrenighet och
toppbrott som ger ett virke med
lägre hållfasthet.

1

miljon

50%

UNGSKOGSRÖJNING
MER ÄN VARTANNAT TRÄD har

UNGSKOGSRÖJNING
UNGSKOGAR OFTA VÄXER VÄLDIGT FORT vilket

gör att behovet av röjning kan uppstå på
kort tid. Idag uppskattas över en miljon
hektar ungskogar vara eftersatta ur
röjningssynpunkt.

Gallring är en av de viktigaste åtgärderna du kan göra i skogen. Genom att ta ut svaga och skadade
träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa stammarna skapar du ett värdefullt bestånd.
Dessutom kan du göra lönsamma virkesuttag flera gånger under skogens omloppstid. Avverknings
kostnaden för slutavverkning blir mindre i en gallrad skog.

Gallring
GALLRING

GALLRING

Så fungerar
flerträdstekniken

Effektivare och mindre skador
med GPS

FLERTRÄDSUTRUSTNINGEN består av två så kallade ackumulatorarmar, bredare
mäthjul och en speciell typ av matarvalsar. Ackumulatorarmarna håller fast
stammarna medan kvistknivarna kan öppnas för att gripa ytterligare träd. När
föraren samlat ihop 3-4 stammar kvistas hela ”knippet”. Utrustningen kan
enkelt kopplas ifrån när man vill avverka på vanligt sätt. Det är just denna
flexibilitet som möjliggör produktionsökningen.

VI PÅ SVEASKOG GPS-planerar alla slutavverkningar och gallringar. Utifrån
planeringen genereras en digital karta över skiftet med alla viktiga produktionsoch miljömässiga uppgifter. Kartan överförs sedan till informationssystemen
hos de maskiner som ska utföra avverkningen. Detta gör att förarna kan
optimera produktiviteten och hänsynen efter de specifika förutsättningar som
gäller för varje enskild avdelning.

RÄTT FÖRE
OCH EFTER
Vi lägger stor vikt
vid att både planera
och följa upp gall
ringsuppdragen.

Samtidigt är gallring en åtgärd som kräver
erfarenhet, kompetens och skicklighet
för att nå hög effektivitet och minimera
mark- och trädskador. Vi på Sveaskog har
både de teoretiska, praktiska och tekniska
kunskaper som krävs för att göra dina
gallringsuppdrag skonsamma och lönsamma.
I flera viktiga avseenden, inte minst när det
gäller att använda ny rationell teknik, ligger vi
i framkant.
Nya sätt som
ökar din lönsamhet
Vi ligger till exempel i täten när det gäller
att använda flerträdsteknik, det vill säga
komplettera skördarens aggregat med
en utrustning som gör att skördaren kan
samla ihop och bearbeta fler stammar
samtidigt. Metoden ger flera fördelar för
dig som skogsägare. Flerträdshanteringen
är bra för miljön tack vare att den minskar
bränsleförbrukningen.
Vi driver fram effektivare
och skonsammare teknik
Vi på Sveaskog är aktiva inom
utvecklingsprojekt som förbättrar arbetsmiljö,
effektivitet och miljöprestanda i skogsbruket,
och som ger bättre maskinegenskaper
för gallring. Vi har till exempel stöttat
utvecklingen av band till skogsmaskiner som
minskar markskador och av maskiner med
mindre yttermått, kortare svängradier och
lägre marktryck.

Våra ledande gallringskunskaper blir dina
Som Sveriges största skogsägare har vi
en gedigen erfarenhet av gallring. Den
får du tillgång till när du anlitar oss för
gallringsuppdrag. Vi ger råd kring allt från
riktlinjer för stamval och olika gallringsformer
till principer för trädslagsblandning. Allt
för att du ska få ett så ekonomiskt och
ekologiskt bra resultat som möjligt.

VISSTE DU…
… löpande uppföljningar och kontroller är en viktig del av vår kvalitetssäkring i gallringar.
Våra maskinförare följer regelbundet uppdrag och kontrollerar allt från trädval och volymer till
eventuella skador. Utöver dessa kontroller görs stickprov av våra planerare och arbetsledare.
LÄS MER PÅ
WWW.SVEASKOG.SE

Markberedning
Oavsett om det gäller plantering, sådd eller naturlig föryngring
är markberedning en effektiv och ofta nödvändig åtgärd för att
uppnå ett lyckat föryngringsresultat.

Som Sveriges största skogsägare och
skogsvårdare markbereder vi årligen stora
arealer skogsmark över hela landet. Tack
vare vår storlek, erfarenhet och vårt driv att
hela tiden utveckla såväl teknik som metoder
kan vi ge dig värdefulla fördelar.

NÄRA
Regelbundna
markberednings
insatser i vårt stora
egna skogsinnehav
gör att vi ofta finns
nära privata skogs
ägare.

Teknikutveckling som
ger högre produktivitet
och bättre koll
Sveaskog har stöttat utvecklingen av
treradiga harvar som gör att större arealer
kan markberedas på kortare tid. Vi ligger
långt framme inom GPS-loggning som
ger dig möjlighet att enkelt kolla av hur
markberedaren har kört. Loggningen
underlättar för planteringen och är ett kvitto
på att hela arealen markberetts.
Kostnadseffektiv pålitlighet, ordning och
reda
En viktig fördel är att vi tack vare vår stora
verksamhet arbetat in systematiska rutiner
som medför hög kvalitet i utförandet och
en hög leveranssäkerhet. Det vill säga
anlitar du oss kan du vara säker på att
markberedningen utförs med hög kvalitet.
Vår storlek gör också att vi ofta finns nära dig
vilket håller nere flyttkostnader för maskiner
och utrustning.

MARKBEREDNING

Vad gör markberedningen?
MARKBEREDNING GER

flera positiva effekter på plantornas livsmiljö:

•	Marktemperaturen höjs
•	Näringstillgången för plantan ökar •	Plantorna får bättre skydd
•	Vatten- och syrebalansen •	Plantorna får bättre skydd mot
mot de vanligaste skade
i marken förbättras
konkurrerande vegetation
insekterna

MARKBEREDNING

Beställ i god tid
MARKBEREDNING kan inte utföras när marken
är frusen. Ha därför god framförhållning när
du har behov av att markbereda.

Återväxt/plantering
När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Väl utförd föryngring är det första viktiga steget
att säkra kvaliteten och värdet på den nya skogen. Vi på Sveaskog är Sveriges största skogsvårda
re och vi sår, självföryngrar och planterar miljontals plantor varje år på egna skogsmarker och för
privata skogsägare. Anlitar du oss för dina återväxtinsatser ger vi dig en rad fördelar.
Nya unika föryngringsmetoder
Vårt helt unika Conniflex-skydd är ett effektivt och miljövänligt mekaniskt plantskydd mot snytbagge. Conniflex ersätter kemiska skyddsmedel och produceras både för tall- och granplantor. Ett spännande
utvecklingsarbete som Sveaskog aktivt stöttar är Landpuck System,
en platt puck med ett frö som ligger i sammanpressad torv. Pucken
planteras några centimeter ner i markberedd mark och när det regnar
sväller den upp och fröet gror.
Expertkunskaper för just dina behov
Mycket av våra kunskaper och metoder får vi genom Svenska

Skogsplantor, som är en del av Sveaskog och specialister på plantor
och skogsföryngring. Vi har ett brett utbud av plantor och relaterade
tjänster. Genom vår produktion kan vi säkra god tillgång på plantor
och frön för alla slags klimat- och markförhållanden.
Nära och kostnadseffektivt
Att vi har stor föryngringsverksamhet över hela landet innebär att
vi ofta finns nära dig. Det gör att flyttkostnader för personal och
arbetsutrustning kan hållas nere. Som stor och pådrivande aktör
är vårt övergripande mål att hela tiden hålla kostnaderna nere och
förbättra resultaten, vilket gynnar dig som privat skogsägare.

RÄTT FRÅN BÖRJAN
Vi hjälper dig att hitta de
bästa metoderna utifrån
just din skogs återväxt
behov.

ÅTERVÄXT/PLANTERING

ÅTERVÄXT/PLANTERING

Plantera själv eller leja?

Inom tre år

HAR DU GREPP OM TIDSÅTGÅNGEN, har du tid vid rätt tillfälle och har
du de kunskaper som krävs? Det här är saker som du bör fundera
på om du överväger att plantera själv.

ENLIGT SKOGSVÅRDSLAGEN är du som
skogsägare skyldig att anlägga ny skog
senast inom tre år efter avverkningen.

Biobränsle

REN VÄRMEENERGI
Biobränslet som vi leve
rerar varje år räcker till att
värma upp cirka 135 000
villor, en tiondel av alla i
landet.

BIOBRÄNSLE

Exempel på olika
skogsbränslesortiment
■ Grot – grenar och toppar
■ Träddelar – hela eller delar av stammar inklusive grenar och toppar
■ Bränsleved – rundvirke med lägre krav än timmer och massaved

Biobränsle från skogen är ett snabbt växande sortiment utöver tim
mer och massaved. Efterfrågan på skogsbränsle ökar i takt med att allt
fler väljer förnybar energi. Vi på Sveaskog har varit med från början
och drivit på utvecklingen kring skogsbränsle. Vi är idag en av landets
största aktörer inom detta område. Det ger dig som skogsägare flera
fördelar när du säljer skogsbränsle till oss.
Vår storskalighet ökar
din lönsamhet
Sveaskog har många och stora biobränslekunder. Därför är vi intresserade om du vill
sälja skogsbränsle till oss oavsett volymer. Vi
driver utvecklingen av kostnadseffektivare
transporter och logistik, till exempel genom
nya maskiner och järnvägsterminaler. Våra
lösningar gör det lönsammare för dig som
skogsägare att ta ut skogsbränsle.
Bättre betalt genom ledande kunskap
Med vår erfarenhet och effektiva hantering
– kring torkning, flisning, minimering av
föroreningar etcetera – kan vi optimera
kvaliteten på skogsbränslet, något som är
viktigt för att du ska få så bra betalt som
möjligt.

större volymer och i slutändan ett bättre netto
– speciellt i klena gallringar.
Optimal skonsamhet
och återväxt
Vår kunskap och erfarenhet kring skogsbränslen är betydelsefull för att avgöra om
biobränsleuttag på dina marker är lämpligt ur
ekologisk synvinkel. Även hur kör- och markskador kan minimeras med bra planering och
exempelvis genom att risa de mest frekventa
maskinvägarna med viss del av bränslet.
Vi hjälper dig att optimera återväxten efter
bränsleuttag till exempel genom gödsling.

Teknikförsprång som
ger dig ett bättre netto
Sveaskog ligger i täten när det gäller utveckling av tekniker och metoder i produktionen,
avverkningen, av skogsbränslet. Ett exempel
är att vi på bred front implementerat flerträdstekniken. Den gör att våra maskiner
snabbt och enkelt kan växla mellan alla tre
sortimenten vilket ger dig som skogsägare

VISSTE DU ATT…
… det räcker med ca 50 cl skogsbränsle för att hålla en 40 W glödlampa
brinnande i 24 timmar. Och att två buntar grot, ca två kubikmeter, har ungefär
lika stort energivärde som ett fat olja.
LÄS MER PÅ
WWW.SVEASKOG.SE

VISSTE DU ATT…
… volymseffekten av en normal skogsgödsling ligger på ca 15-20 kubikmeterskog per hektar.
Dimensionseffekten brukar bli en ökning av trädens medeldiameter med ca 0,3-0,8 cm.
LÄS MER PÅ WWW.SVEASKOG.SE

RÄTT TID
Det är mest lönsamt att
gödsla cirka 10 år innan
slutavverkning.

Gödsling
Att kvävegödsla skogsmark är ett mycket effektivt sätt att öka
skogens tillväxt. Tack vare att vi på Sveaskog gödslar stora
arealer över hela landet har vi en gedigen kunskap om skogs
gödsling. Det gör att vi kan kvalitetssäkra ditt gödslingsupp
drag ur både ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Planering som gör
att du får ut maximalt

Teknik som ger dig koll
och överblick

Vi är snabbt på plats
och ger dig bra pris

Med hjälp av kunnig och erfarenhetsbaserad
planering kan vi anpassa gödslingen till de
specifika förutsättningarna på just din mark.
Vi kan till exempel koncentrera gödslingen till
de avsnitt på din skogsmark där den gör mest
nytta och undvika att gödsla mark som inte är
gödslingsvärd.

Genom planeringen kan vi skydda känsliga
områden och förhindra negativa miljöeffekter.
Exempelvis på marker intill sjöar, åar, bäckar,
våtmarker med höga natur- och kulturvärden
och tomtmark. En viktig kvalitetssäkring är
de uppföljningar vi kan göra med hjälp av
flygfoton och GPS-loggar. Här kan du själv
se och kontrollera att gödslingen utförts som
vi kommit överens om, vad gäller körstråk,
skyddszoner etcetera. Vi utför själva regelbundna stickprovskontroller av vår gödslingsverksamhet för att säkra kvaliteten.

Tack vare att vi har mycket egen skog över
hela landet med en omfattande gödslingsverksamhet finns vi allt som oftast nära dig
och kan vara snabbt på plats. Den stora
omfattningen gör att vi är en stor och stark
upphandlare av gödsel och entreprenörstjänster, vilket bidrar till att vi kan ge dig som
skogsägare bra priser. Som erfaren och
kompetent skogsgödslare har vi all nödvändig kunskap om var och hur mycket man får
gödsla i olika delar av landet. Vi har även stor
erfarenhet av dialog och samverkan med
myndigheter, markägare och allmänheten
kring skogsvård.

Ju bättre en skog sköts, desto värde
fullare blir den. I det samman
hanget är en skogsbruksplan ett bra
beslutsunderlag för vad, när och hur
du ska göra för att få bästa möjliga
tillväxt och avkastning. Som Sveri
ges största skogsägare har vi gedi
gen erfarenhet av att skräddarsy
skogsbruksplaner för olika behov.

BRA START
En åtgärdsinven
tering är ett bra
sätt att börja pla
neringsarbetet.

Ny teknik som ökar din nytta
Sveaskog ligger långt fram när det gäller att
utveckla nyttan med skogsbruksplaner med hjälp
av ny teknik. Idag kan du få din skogsbruksplan i
din dator eller GPS vilket ger flera fördelar. En är
att du enkelt kan uppdatera planen efter åtgärder
– till exempel en gallring – och beräkna tillväxten
på kvarvarande skog. En annan fördel med den
nya tekniken är att du kan kombinera olika slags
information och bygga samman skogsbruksplanen
med jaktkartor, friluftskartor etcetera.
Kunskap som du har praktisk användning av
Oavsett om du väljer en digital eller traditionell
skogsbruksplan kan vi ge dig praktisk handledning i
hur du använder planen på bästa sätt. Väljer du oss
som samarbetspartner får du en skogsbruksplan
som gör det enkelt att gå vidare och certifiera din
skog, om du så önskar.
Flexibelt och tryggt
Skogsbruksplanen ger flexibilitet i hur mycket du
vill eller kan engagera dig i din skog. Å ena sidan
är den en inkörsport och vägledning till ett mer
aktivt ägande. Å andra sidan är skogsbruksplanen
en trygghet – inte minst i kombination med en förvaltningslösning – om du har ont om tid för skogen
eller om den finns på annan ort.

Skogsbruks
plan

SKOGSBRUKSPLAN

Skogsbruksplanen i din smartphone
Detta nya sätt att få med sig planen till skogen
innebär att du inte behöver en särskild GPS.
Smartphone-planen har samma funktionalitet som

GPS:en. Det vill säga, du kan se din aktuella posi
tion, redigera befintliga objektsegenskaper och mäta
in punkter, linjer och ytor via GPS med mera.

Certifiering

Certifieringen är ett kvitto
på din framsynthet

Via oss på Sveaskog kan du certifiera din skog, enligt FSC®, och därigenom
få ett mer ansvarsfullt och lönsamt skogsbruk. I hela världen ökar miljömed
vetandet, vilket syns i handeln med produkter från skogs- och träindustrin.
Certifiering blir ett allt starkare konkurrensmedel för företagen som tillverkar
produkterna och ett allt viktigare argument för konsumenterna som köper
dem. Om du certifierar din skog blir den därför mer efterfrågad och värdefull.

Lönande både på kort
och lång sikt

Vi vet hur man gör,
och hjälper gärna dig

Den ökande efterfrågan på certifierad
träråvara innebär att FSC-certifierat virke
får ett ökat ekonomiskt värde. Certifiering
är dessutom en långsiktig värde- och
kvalitetssäkring. Att du certifierar din
skog enligt en standard innebär i princip
att du får en marknads- och miljömässig
kvalitetssäkring av ditt skogsbruk. I
certifikatet har du ett kvitto, eller ett diplom,
på att du är en framsynt skogsägare som tar
ett långsiktigt ansvar.

Vi på Sveaskog har certifierat och sköter
all vår egen skog enligt FSC. Det innebär
att vi vet hur man förenar ett ekonomiskt
lönsamt med ett miljömässigt och socialt
ansvarstagande skogsbruk. Certifierar du din
skog via oss får du del av den kunskapen,
plus att vi hjälper dig med allt praktiskt runt
certifieringen.

Din certifiering gynnar
Sverige och världen
Genom FSC-certifieringen kommer du med
i en internationell gemenskap där alla jobbar
för ett ansvarsfullt skogsbruk. Ur nationell
synvinkel är du med och stärker Sveriges
position som betydelsefull skogsnation och
träets konkurrenskraft gentemot material
som inte är förnybara. Det gynnar alla
skogsägare, även kommande generationer.

CERTIFIERING

FSC®

FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering av
ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvars
fullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo
på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och
produkttillverkning enligt FSC:s regler.

CERTIFIERING

Värde
ökning

GENOM ATT CERTIFIERA din skog
ökar du det ekonomiska värdet
på virket du säljer.

FLERDIMENSIONELLA FÖRDELAR
En certifiering gyn
nar dig som skogs
ägare både på kort
och lång sikt.

Förvaltningsavtal
FÖRVALTNINGSAVTAL

Vad kostar det?
KOSTNADEN FÖR ETT AVTAL beror på flera saker, framför allt hur
stor skogsfastigheten är och vad som krävs i form av avverk
ningar och skötselåtgärder. Även här gör virkesköparen en
inventering/bedömning och ger dig ett prisförslag. Längden
på ett avtal kan variera, vanligt är en avtalsperiod på ca 3 år.

Ett förvaltnings
avtal med oss är
både tryggt och
utvecklande

Att ha ett förvaltningsavtal är som att äga en skog som sköter sig
själv. Något som kan vara extra värdefullt om du inte har till
räckligt med tid eller kunskap för din skog eller om den finns på
annan ort. Vi på Sveaskog har både erfarenheten och den orga
nisatoriska styrkan att skräddarsy förvaltningsavtal för de mest
skilda förutsättningar och behov.

Personlig rådgivare ingår
i alla våra avtal

Alltid prioriterad
och extra premie

Gemensamt för våra förvaltningsavtal är att
du alltid får en av våra virkesköpare som personlig rådgivare. Förutom en rådgivande roll
åtar sig virkesköparen att kontinuerligt övervaka skogsfastigheten och upprätta nödvändiga skogsvårds-, gallrings- och slutavverkningsplaner. Virkesköparen kan även ta hand
om allt i samband med avverkningsuppdrag
och sköta det praktiska vid investeringar som
nybyggnad av vägar och gödsling.

Med ett förvaltningsavtal hos Sveaskog prioriteras du alltid som virkesleverantör. Du får
förtur när du ska sälja virke i samband med
gallring och slutavverkning, och vid särskilda
omständigheter som stormfällning. Med
Sveaskogs avtal följer alltid en extra förvaltningspremie för virket som du levererar.

Långsiktiga och värdeökande relationer
Den personliga relationen är viktig. En bra
dialog mellan Sveaskog och dig som skogsägare är en förutsättning för att kunna bygga
långsiktiga och trygga relationer. Därför löper
avtalen under tre år, och en av grundprinciperna är att vi sitter ner tillsammans minst
en gång om året för att summera året som
gått och planera för det kommande. Mötena
ger dig som skogsägare möjlighet att lära dig
mer och vara delaktig i skogens utveckling.
De gör det också enklare att fatta beslut som
ökar värdet på din skog.
FÖRENKLAR
Skog på annan ort eller samägande med
syskon är exempel på situationer där ett
förvaltningsavtal är en smart lösning.

FÖRVALTNINGSAVTAL

Anpassat för dig
VARJE FÖRVALTNINGSAVTAL är unikt. I varje enskilt fall
gör våra virkesköpare en bedömning av förutsätt
ningarna, till exempel hur stort skogsinnehavet är.

VISSTE DU ATT…
… via förvaltningsavtalet får du tillgång till
Sveaskogs samlade kunskap och alla skogliga
tjänster. Kontaktpersoner är våra virkesköpare som
har hög kompetens- och utbildningsnivå.
LÄS MER PÅ WWW.SVEASKOG.SE

977-6199 • V1 • 160105 • TR/Ågrenshuset

Våra skogliga tjänster
Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Därför är det naturligt för oss
att aktivt driva både den kunskapsmässiga och tekniska utvecklingen
av skogsbruket. Det är något som gynnar dig och din skog såväl på kort
som lång sikt. Det handlar om allt från utveckling av nya skötsel- och
avverkningsmetoder till marknads- och miljöfördelar. Vill du veta mer om hur vi
kan gynna ditt skogsägande är du välkommen att kontakta våra välutbildade
och erfarna virkesköpare. Kontaktuppgifter till den som finns närmast dig
hittar du på www.sveaskog.se

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

Våra
tjänster:

Slutavverkning
Gallring

Vägar
Certifiering

Biobränsle
Skogsbruksplan

Röjning
Återväxt/plantering

Gödsling
Markberedning

Förvaltning

Vi på Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser.
I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden.

