Faktablad
SKOGSRÅDGIVNING
Planer – Skogsbruksplan/åtgärdsplan

Tror du att du kan
tjäna mer pengar på
din skog med en
välplanerad skötsel?
Låt oss ta fram en
skogsbruksplan.

KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

Fakta
Grön skogsbruksplan
Från Sveriges oberoende skogsrådgivare

Vad kan vi göra för dig?

Oavsett hur mycket eller lite skog du äger så är en skogsbruksplan ett viktigt
verktyg för att överblicka skogens alla värden. En skogsbruksplan ger en tydlig
bild av hur varje bestånd ser ut i form av volym, trädslagssammansättning,
bonitet och ålder. Den ger möjlighet till en långsiktig planering av åtgärder och
vid virkesaffärer är planen en mycket god hjälp.
Utöver skoglig beskrivning beskrivs även fastighetens naturvärden och åtgärdsförslag utifrån målsättningen som skogsägaren har med sitt skogsbruk. Leveransen
av planen består av en pärm och en cd-skiva med beståndsdata, åtgärdsförslag
och kartor framställda genom planprogrammet pcSKOG proffs.

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:

Certifiering
Vid en certifiering i PEFC eller FSC är en grön skogsbruksplan ett krav. Planen
kommer att klara kravet i bägge dessa certifieringssystem och ger en större
möjlighet för virkesaffärer med seriösa virkesköpare. I många fall ger den
också ett mervärde i prisförhandlingar.
I Skogsbruksplanen ingår:
• kontroll av befintliga natur- och kulturvärdesinventeringar hos myndigheter.
• genomgång tillsammans med markägaren om markägarens målsättning med
sitt skogsägande och fastighetens skötsel och brukande.
• beståndsvisa uppskattningar av areal, ägoslag, ålder, bonitet, volym, markfuktighet, trädslagsblandning, åtgärdsbehov, natur- och produktionsvärden.
• en planpärm som innehåller sammanställningar över fastighetens markslag,
virkesförråd, trädslag och åtgärdsförslag. Färgkartor med ägoslag, målklassning, åtgärder och inplastad fältdel.
• Skogsbruksplanen levereras även på cd-skiva i pdf-format för egna utskrifter
och en zipfil för Pc-skogs programvara.
Ajourhållning
Vi kan årsvis hjälpa dig att ajourhålla din skogsbruksplan. Planen uppräknas
med tillväxt och gjorda åtgärder läggs in. Här ingår inte fältbesök och uppdatering av kartor men ger dig en mycket större möjlighet att fortsätta planera
skogliga åtgärder.

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?

