
Excellent Röjning 
Röjning innebär att man reglerar stamantal, trädslagsblandning 

och höjdspridning. Faktum är att redan vid förstagallringen har 

röjningen betalat sig, inklusive ränta.

Excellent Gallring 
Gallringen är det första tillfället när beståndet med säkerhet 

ger dig en inkomst. En välskött skog kan vid en första gallring 

lämna en avkastning på runt 3 000 kr per hektar och vid senare 

gallringar ända upp till 10 000 kronor per hektar. Samtidigt lägger 

du grunden till en god framtida avkastning.

Excellent Skogsbruksavtal 
Skogsbruksavtal tecknar vi när skogsägaren och vi ömsesidigt 

upplever att det finns ett intresse av en mer långsiktig relation. 

För dig innebär det bland annat att du får extra tillägg vid virkes-

försäljning, rabatt på skogsbruksplan, plantor och extrapriser i 

Excellent-butiken.

Excellent Ekonomi 
Som leverantör till oss kan du få en förmånlig kontakt med  

experterna på konsultfirman Areal. Inte sällan har skogsägare 

fått tillbaka tiotusentals kronor från tidigare års deklarationer när 

de utnyttjat detta erbjudande. Utöver deklarationshjälp omfattar 

tjänsten generationsskiftesfrågor och fastighetsvärdering.

Excellent Slutavverkning 
Skördetid – stora värden kommer nu att lösgöras ur din 

skog. Vår rekommendation är då att tänka på fyra saker;

1.  Vilket bestånd är lämpligast att avverka?

2.  Vilket netto kommer du att få i praktiken?  

De rotnetton vi erbjuder tål att jämföras.

3. Hur ska föryngring ske efter avverkning?  

Din virkesköpare kan alltid hjälpa till.

4.  Hur hanterar du lämpligen intäkten för att  

undvika onödiga skatteutgifter?

Vi kan hjälpa dig med mer

Som Sveriges största skogsentreprenör har vi en hel del kunskap 
och erfarenhet att dela med oss av. Här är några exempel:

Stora Enso Skog AB, Besöksadress: Åsgatan 22, 791 80 Falun, Telefon växel: 01046-40 000, www.storaenso.com/excellent

Skogsbränsle  
för generationer

Excellent Bioenergi

Efterfrågan ökar på 
förnybara bränslen

Din skog är  
full av bioenergi

Efterfrågan ökar på förnybara bränslen

I samband med avverkning uppstår alltid avverkningsrester, så kallad grot. Dessa grenar och 
toppar etc brukar normalt bli liggande. Men nu finns det avsättning även för grot i form av 
skogsbränsle. Det innebär att du kan göra en insats för miljön och samtidigt tjäna en slant.
Stora Enso vet vad som krävs för att uttag av skogsbränsle ska bli lönsamt för dig.
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I takt med den allt intensivare klimat- och 
miljödebatten ökar efterfrågan på biobränslen. 
Alltfler värmeverk och industrier går över från 
fossila till förnybara bränslen. Här öppnar sig en 
marknad för dig som skogsägare.
Biobränsle är en sammanfattande benämning 
på förnybara bränslen av trä. De kan framställas 
på flera olika sätt från flera olika källor. Skogs-

bränsle i form av grot, grenar och toppar, är en 
av dem.
Den här foldern beskriver skogsbränslets möj-
ligheter i korta drag. Stora Enso kan se till att du 
får avsättning för ditt skogsbränsle i samband 
med avverkningen.
Tala med någon av våra virkesköpare, så får du 
veta mer om vad det innebär.

Viktigt för 
omvärlden

Sett i det stora perspektivet bidrar 
du till att minska förbrukningen av 
fossila bränslen, förbättra miljön 
och fördröja klimatförändringen. 
Dessutom vinner du flera fördelar i 
ditt skogsbruk.
Skogsbränsleuttag underlättar 
markberedning och plantering. På 
köpet blir inte miljön lika gynnsam 
för granbarkborrens yngel och du 
får ett snyggare och mer lättill-
gängligt hygge.
Sist men inte minst – uttag av 
skogsbränsle i samband med  
avverkning ger dig ännu större  
intäkter.

Så går det till 

För att riset ska kunna användas 
som bränsle måste det ligga i hö-
gar, som inte får vara nerkörda i 
marken. Avverkningen ska med 
andra ord vara bränsleanpassad.
När riset har torkat och de flesta 
av barren är bruna och har ramlat 
av skotas riset till bilväg. Där läggs 
en risvälta upp och täcks med 
papper som skydd mot regn och 
snö.
Risvältan flisas sedan vid avlägg 
och transporteras till värmeverken 
för inmätning och förbränning.
Vid värmeverket mäts flisens 
volym, vikt och energiinnehåll. 
Sedan tar det mellan fyra dagar 
och två veckor tills du får ett mät-
besked i brevlådan med resultatet 
från inmätningen. Din ersättning 
baseras på mätbeskedet.

En bra  
extrainkomst

Hur mycket du får för avverkade 
grenar och toppar beror bland 
annat på var avverkningen  
ligger i förhållande till närmaste 
bränsleförbrukare, storleken på 
avverkningen och vilket trädslag 
det gäller. Kontakta någon av våra 
virkesköpare om du vill veta vad 
just ditt biobränsle skulle kunna 
vara värt.
Variationen är stor men från en nor-
mal slutavverkning är det vanligt 
med en ersättning mellan 1 000 
och 2 500 kronor per hektar.

Passar min  
avverkningsklara skog?

Våra virkesköpare kan också svara på om din 
avverkningsklara skog lämpar sig för skogs-
bränsleuttag, vilken bränsleanpassad avverk-
ningsmetod som i så fall lämpar sig bäst och  
vad uttaget skulle kunna ge i intäkt.

Begränsningar

Alla skogar lämpar sig inte för skogsbränsleuttag. 
Till att börja med måste både marker och skogs-
bilvägar ha god bärighet. Trakten måste också 
kunna ge ett visst minimimått av flis. Annars 
överstiger produktionskostnaderna värdet på 
flisen.
Skotningsavståndet bör vara mindre än 500  
meter om uttaget ska löna sig. Torra tallmarker 
med grov jordart och tunt humustäcke är inte 
lämpliga. Detsamma gäller torvmarker.

Din skog är full av bioenergi


