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Fräsch och uppdaterad
– nu finns nya appen

Skogsbruksplan 2.0

Skogsbruks

planappen 2.0

Hej skogsägare!
Efter månader av utveckling är äntligen vår nya skogsbruksplan-
app klar! Den nya appen, Skogsbruksplan 2.0, ersätter den nuvarande 
och finns att hämta i Appstore eller Google Play. Under en övergångs
period finns den gamla appen kvar, men gör bytet innan den 31 maj, då 
den gamla släcks ner. 

Vår skogsbruksplanapp har länge fått beröm av skogsägare för 
användarvänligheten och funktionaliteten. Och nu har vi gjort den 
ännu bättre! Enkelheten i att navigera på din fastighet är i fokus och du 
kan dessutom jobba med ännu fler kartlager, till exempel höjdkurvor 
och markfuktighetskarta.  

Det är enkelt, bara hämta appen och börja klicka runt. Logga in 
med BankId eller dina inloggningsuppgifter (mailadress och lösenord). 
Din skogsbruksplan finns sedan där automatiskt. Om du har sparade 
platser,spår eller områden i den gamla appen behöver du dela dem via 
mail till dig själv från den gamla appen, instruktioner finns på baksidan 
av det här brevet. Detta behöver göras innan den gamla appen släcks 
den 31 maj. 

Med vänliga hälsningar 
Dina vänner på Stora Enso

En förnybar framtid 
börjar i skogen.

Till skogsägare med gemensam adress skickas ett exemplar av detta brev. Informationen  berör 
samtliga delägare, slumpen avgör vem av personerna i hushållet som brevet adresseras till.



www.storaensoskog.se

Ta med dig dina  
sparade platser
Om du vill ha dina sparade platser, spår och områden i skogsbruksplan 2.0 
 behöver du manuellt spara ner dem från den gamla appen och sedan importera 
dem till den nya. Följ instruktionerna nedan. 

Har du några frågor? Kontakta din virkesköpare så får du hjälp. 

1. Öppna den gamla 
 appen och klicka på  
”Data” eller ”Mina data”.

2. Markera de sparade 
platser, spår och  områden 
du vill exportera.

3. Klicka på symbolen för Dela 
eller ”Dela markerade” och välj 
ditt mailprogram att dela från. 

4. Maila till dig själv och 
spara den länkade  
gpxfilen på din telefon. 

5. Öppna den nya  appen, 
logga in och klicka på 
 menyn uppe i högra 
 hörnet och sedan på 
”Visa mina platser”.

6. Klicka på ”Importera”.  
På Iphone väljer du browse. 
På Android öppnas din 
filhanterare på mobilen.

8. Dina sparade platser 
från gamla appen är nu 
importerade i den nya!

7. På Iphone klicka på dina 
gpxfiler. På Andriod leta 
upp ” Nedladdningar”, klicka 
sedan på dina  nedladdade 
gpxfiler. 

Vår gamla app 
stängs ner den 31 maj!


