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Spelar pengar någon roll?
Låt oss se över din
skogsekonomi.

KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

Fakta
Ekonomi
Från Sveriges oberoende skogsrådgivare

Vad kan vi göra för dig?

Vare sig det gäller skogsbrukandet, virkesaffärer eller ekonomiska ärenden, erbjuder vi dig oberoende råd. När det gäller
ekonomiska frågor är några behov särskilt vanliga. Kontakta
oss och låt oss tillsammans gå igenom dina.

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:

• Avkastningskalkyler och ekonomisk genomgång. För dig som planerar att
köpa en skogsfastighet.
• Företagsanalys. Genomgång av ditt företag med fokus på lönsamhet och
finansiering samt med förslag på åtgärder.
• Finansiering. Vi tar fram ett underlag av fastigheten för kreditgivning, samt
kan biträda vid diskussion med bank.
• Generationsskifte. Stöd för dig som planerar att överlåta skogsfastigheten
till nästa generation. Ju tidigare man börjar, desto bättre kan det bli.
• Ekonomisk årsplanering. Vi gör en budget och sätter upp mål för det
kommande året.
• Skogsskattefrågor. Vi hjälper dig med vilka skatteregler som gäller i skogen.
Särskilt viktigt vid större virkesaffärer.

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?

