
Skogsägarens 
viktigaste verktyg
Alltid uppdaterad, alltid tillgänglig!



Jag skulle vilja ha in lite puffar här och var på “Gå in och räkna på din skogsbruksplan på 
www.storaensoskog.se idag!

Skogsbruksplanen 
- nyckeln till skogsägandet
Skogsbruksplanen är ett ovärderligt stöd för att bli en mer aktiv skogsägare. Med den i 
handen får du en överblick över din skog och dess alla möjligheter. Du får också tydlig 
och trygg hjälp med prioriteringarna och inte minst hjälp med att göra insatser i rätt 
tid.

Se skogens  
alla möjligheter
Skogsbruksplanen förenklar skogsägarlivet. 
Med den får du förslag på hur du kan sköta din 
skog så att den blir en skön rekreationsplats 
och samtidigt bidrar till bra miljö, ekonomi och 
skogstillväxt. Beroende på hur aktiv ägare du 
vill vara kan planen anpassas efter dina mål 
med ditt skogsägande. 

Trygghet i  
generationer
En skogsbruksplan är en investering i 
kommande generationer. Den ger förslag på hur 
du kan nå målen med din skog och se till att 
den mår bra, både kort- och långsiktigt. Vår 
plan behöver dessutom bara köpas en gång, 
därefter sköter vi uppdateringen kostnadsfritt 
varje år för dig som är leverantör hos oss.  

Det här och mer kan du läsa om på 
storaensoskog.se/skogsbruksplan



1. Hjälp att prioritera
åtgärder

Din skogs utveckling hänger mycket på tajming. 
En välskött skog kommer snabbt att öka i värde, 
med höga timmerandelar, jämfört med en oskött 
skog. Skogsbruksplanen ger förslag på åtgärder 
som behöver göras – och inte minst när. Se det 
som en handlingsplan för vad som behöver 
utföras nu och över tid, och i vilken ordning.

2. Ger översikt i detalj
Skogsbruksplanen innehåller underlag för 
ekonomisk planering och en rad viktiga fakta om 
varje enskild avdelning såsom; ålder, träslags-
blandning, virkesvolym, markens produktions-
förmåga, arealer, tillväxt, åtgärds klasser, 
kartmaterial, underlag för certifiering och inte 
minst de natur- och kulturvärden din skog har.

3. Ökar lönsamheten
Ett helhetsgrepp bäddar för att du får en vacker 
och värdefull timmerskog. Röjer och gallrar du i 
exempelvis en bördig granskog är träden 30–35 
cm i diameter efter 75 år. Utan röjning och 
gallring är träden oftast inte mer än 10–15 cm.  

4. Ger en extra
månadslön

Man kan säga att en välskött skog ger så mycket 
mer i intäkt efter sin omloppstid att det motsvarar 
att du varje år skulle få en extra månadslön. Och 
då är det dessutom en bra lön, som ligger över 
medellönen i Sverige. 

5.  Kartmaterial att
ta med ut

Planen har ett omfattande, överskådligt och    
uppdaterat kartmaterial. Vi vet att många skriver 
ut dessa kartor och tar dem med sig ut i sin 
skog.

6.  Unik uppdatering
varje år – gratis

En skogsbruksplan gäller normalt för en 
tioårsperiod, men eftersom det hela tiden händer 
saker i din skog bör du se till att planen 
uppdateras fortlöpande. Som leverantör får du 
din plan uppdaterad årligen med utförda 
åtgärder samt en framskrivning av tillväxt och 
åldrar. Dessutom uppdateras de kontinuerligt 
med de senaste flygfotona över din fastighet.

7. Tillgänglig för alla
delägare

Tack vare att planen årligen uppdateras digitalt 
har alla delägare alltid tillgång till samma, 
aktuella information. Något som gör delägarskap 
enklare och mer rättvist, inte minst om man bor 
på olika platser.

Ett verktyg som hjälper dig 
att nå dina mål
Det första beslut du behöver ta är att bli en mer aktiv skogsägare. Sedan kan du få hjälp 
med det ibland komplexa jobbet att sköta om skogen på rätt sätt. Skogsbruksplanen är ett 
ovärderligt stöd för detta. Med den i handen får du en överblick över din skog och dess alla 
möjligheter. Du får också tydlig och trygg hjälp med prioriteringarna och inte minst hjälp med 
att göra insatser i rätt tid. 

Sju fördelar med skogsbruksplanen



En investering som  
generationer har glädje av

Oavsett storleken på din fastighet så är en rätt 
använd skogsbruksplan något som betalar sig 
själv många gånger om. För den som köper den 
och för kommande generationer. Du kan själv 
räkna ut hur mycket en plan skulle kosta för dig 
genom att gå in på storaensoskog.se/
skogsbruksplan. Du behöver bara ange 
fastighetsbeteckning och uppgifter om areal och 
antal skiften. 

Fler funktioner
På storaensoskog.se  har vi även samlat fler 
användbara verktyg. Här kan du till exempel 
beräkna värdet av hela din fastighet, hur mycket 
det skiljer sig mellan skött och oskött skog på just 
din fastighet samt prova en demo på hur 
skogsbruksplan online fungerar.

Tips!
Du vet väl att du kan dra av hela kostnaden för 
skogsbruksplanen mot intäkter du haft från din 
skog under året?

Alltid uppdaterad 
online!
Som leverantör till Stora Ensos och med vår skogsbruksplan så 
kan du vara säker på att alltid ha en uppdaterad plan vid dina 
fingertoppar. En gång om året uppdaterar vi planen med de 
åtgärder vi utfört åt dig, men även med  de   åtgärder som 
du själv eller låtit någon annan utföra. Vi åldersuppräknar 
och tillväxtberäknar alla avdelningar med årets tillväxt. 
Resultatet får du både i appen och på Mina Sidor, 
genom en helt ny plan som du kan ladda ned, eller 
se direkt, och även som en årssammanställning 
som skickas ut när vi är klara.



När du står inför ett 
generationsskifte
Det är kanske dags att lämna över skogen till 
nästa generation. Skogen som du skött så länge 
måste få fortsätta utvecklas. 
Eller har du fått överta en skogsfastighet från dina 
föräldrar? Känner du att du besitter alla de skog-
liga och ekonomiska kunskaper som krävs för att 
förvalta arvet?

När du inte bor på      
din skogsfastighet
Skogen växer snabbare än du tror och det är 
många saker som hela tiden kräver beslut och 
tillsyn. Du vill säkert hålla ett extra öga på de 
skogliga åtgärder som utförs i din skog, så att det 
blir som du tänkt dig. Vädret är också en viktig 
faktor. Vid extra blåsiga tillfällen kan din skog 
även påverka andra genom att träd blåser över 
den allmänna vägen. Och har du några extra mil 
till skogen är det svårare att vara närvarande. 

Företräda & Tillsyn är en tjänst för att låta dig vara 
aktiv i ditt skogsägande – även om du inte alltid 
kan vara där. Den är utvecklad med föresatsen att 
det är du som fattar alla beslut baserat på en flora 
av valmöjligheter som läggs fram för dig. 
Tillsammans skapar vi en långsiktig strategi som 
till exempel kan ta utgångspunkt i att skogen ska 
maximera avkastning, skapa fina svamp- och 
jaktmarker eller hållas öppen och trivsam att 
vistas i. Du bestämmer – vi presenterar 
valmöjligheterna. När det sedan är dags att sköta 
skogen, så tar vi hand om allt från planering till 
utförande och rapporterar kontinuerligt efter 
vägen. Och skulle stormen vara framme så åker vi 
självklart ut och tittar till, så du kan känna dig 
trygg.

Vi lanserar nu en tjänst för att du ska kunna sköta din skog samtidigt som arbete och familj får 
den tid du vill. Du behöver inte ens vara nära din skog! En del kallar tjänsten för förvaltningsavtal. 
Vi kallar den Företräda & Tillsyn. Med Företräda & Tillsyn slipper du den där gnag- 
ande känslan av att du borde ta tag i röjningen, eller den där känslan av att inte ha rätt verktyg för 
att maximera värdetillväxten. Du slipper ”krångel” med upphandlingar, myndigheter och 
regelverk. Du slipper till och med oroa dig för att något träd blåst ned över vägen vid stormar.

Förvaltningsavtal 
- förlängningen av din
skogsbruksplan



Oröjd skog
Nu är röjningsbehovet stort.
Kostnad: 0 kr/ha

Första gallring
Björken har tagit över. Många 
stammar, men klena dimensioner. 
Intäkt: 0 kr/ha

Slutavverkning 
Minimalt med timmer. Höga drivningskostnader. 
Intäkt: +40 000 kr/ha

O
skött skog

80 år30 år

100 000 anledningar 
att sköta sin skog 
Skillnaden mellan att sköta sin skog aktivt och att låta bli är större än många tror. 
Det kan handla om att höja värdet på din skog från 40 000 kr till 100 000 kr per 
hektar enligt beräkningar från Skogsstyrelsen. Här nedan kan du se skillnaden i 
skogen efter 80 år, både hur det ser ut i skogen och hur intäkterna skiljer sig över 
tid. 

STE096 fairfax.se 1605

15 år 30 år 80 år

Oröjd skog
Nu är röjningsbehovet stort.
Kostnad: -3000 kr/ha

Första gallring
Dags för en första gallring. 
Intäkt: +1 500 kr/ha

Slutavverkning
Mycket timmer och stamblock. Låga drivningskostnader. 
Intäkt: +100 000 kr/ha

S
kött skog

15 år


