Faktablad
SKOGSRÅDGIVNING
Oberoende värdering

Dags att sälja eller ta ett
nytt lån? Kan du få ersättning
för skada eller intrång?
Anlita oss för en oberoende
värdering av din skog.

KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

Fakta
Oberoende Värdering
Från Sveriges oberoende skogsrådgivare

Vad kan vi göra för dig?

Värderingar genomförs för att få fram värdet av en brukningsenhet för framtida nyttor (i form av nettointäkter) eller för
nuvarande nyttor. Marknadsvärde och avkastningsvärde spelar
en stor roll. Det finns olika typer av värdering.

Hushållningssällskapet är Sveriges oberoende skogsrådgivare. Vi sysslar inte med
virkesförsäljning för egen räkning. Enda
syftet med vår rådgivning är att skogen
och pengarna på ditt konto ska växa mer.
Här följer en förteckning över de tjänster
som efterfrågas oftast:

Skogsfastighetsvärdering
Vill eller måste du sälja din skogsfastighet? Planerar du att lämna över gården till dina
barn? Behöver du ett nytt lån? Det finns många tillfällen då det är nödvändigt att göra
en värdering av en skogsfastighet.
Skogsvärdering
Vi värderar enskilda bestånd i samband med ersättningsfrågor.
Intrångsvärdering
Oftast uppstår intrångsvärderingar i samband med byggandet av vägar, järnvägar,
kraft- och vattenledningar. Du som markägare har då rätt till ersättning för den berörda marken samt skogen.
Som oberoende skogsrådgivare hjälper vi dig med:
• Värdering av skog och mark
• Förhandling om köp av hela eller delar av fastigheten
• Permanenta och tillfälliga nyttjanderätter

Kontakta oss eller läs mer på
www.hushallningssallskapet.se/skog
HS Konsult Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland,
Södermanland, Örebro och Stockholm.......................................................0290-336 00
Hushållningssällskapet i Jönköpings län.....................................................036-39 88 70
Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg och Blekinge..............................0480-156 70
Hushållningssällskapet Kristianstad och Malmöhus.....................................044-22 99 00
Hushållningssällskapet Norrbotten och Västerbotten................................ 0920-24 41 80
Rådgivarna Sjuhärad..............................................................................0325-61 86 00
Hushållningssällskapet Skaraborg.............................................................. 0511-248 00
Hushållningssällskapet Värmland..............................................................054-54 56 00
Hushållningssällskapet Väst.................................................................... 0521-72 55 00
Hushållningssällskapet Västernorrland och Jämtland...................................0611–251 30
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Analys och översyn
Oberoende värdering
Utbildning
Trygghetsbesiktning
Tätortsnära skog och rekreation
Stöd vid virkesförsäljning
och upphandling
Småskalig träförädling
Skogsbilvägar
Skoglig rådgivning
Rådgivningsbrev Skog
Rådgivning vid köp av fastighet
Rotpoststämpling
Oberoende förvaltning
Inventering/uppföljning
Grön skogsbruksplan
Ekonomi
Bidragsansökan

Om du har frågor som rör någon annan
del av din verksamhet är du mycket
välkommen att höra av dig. Tillsammans
är vi 650 kolleger runt om i landet som
levererar oberoende rådgivning inom
bland annat skogs- och lantbruk.
Vad kan vi göra för dig?

