
Få tillgång till  
din skog digitalt
Medlemsapp i din mobil
Oavsett var du befinner dig, så kan du alltid hålla koll på din skogsfastighet via din mobiltelefon. 
I vår medlemsapp får du tillgång till din ekonomi, där du kan se saldon på dina konton, eventuell 
vinstdelning samt handla med insatser. Du kan följa dina planerade, pågående och utförda  
uppdrag. I appen hittar du även ditt medlemsbevis samt kontaktuppgifter till din personliga 
skogsinspektor. Du kan läsa senaste nyheterna från oss och se kommande aktiviteter i kalendern. 
För att ta del av appens alla funktioner behöver du logga in med ditt mobila BankID.
 
Du som har en Skogsägarplan kan även navigera dig runt i din skog direkt i appens smarta  
kartfunktion. Här ges information om Skogsägarplanens olika avdelningar och du kan smidigt 
lägga till anteckningar, bildanteckningar och spår.  

Du som har tecknat ett Skogsägaravtal har också tillgång till  
Min skogsöversikt i appen. Här sammanställs det årliga  
ekonomiska utfallet från utförda skogsbruksåtgärder, aktuellt  
virkesförråd och tillväxt samt hur mycket koldioxid din växande  
skog binder varje år. Genom Min skogsöversikt kan också din  
skogsinspektor lyfta fram de skogsbruksåtgärder som är aktuella  
och lämpliga att diskutera t.ex. vid ditt årliga avstämningsmöte.

 Din personliga sida på webben 
Som medlem har du även tillgång till Mina sidor på webben, 
en personlig sida där du får en samlad bild över ditt skogsägande.  
Precis som i appen hittar du här dina planerade, pågående och utförda  
uppdrag, avtal, årsbesked och saldot på dina insatskonton.   
I din digitala kassabok kan du registrera och samla dina kvitton inför deklarationen. 

I den digitala handelsplatsen kan du köpa och sälja emitterade insatser,  
samt göra en prognos för framtida vinst. 
 
Du som har ett Skogsägaravtal hittar även din skogliga och ekonomiska  
översikt på Mina sidor. 

Så här loggar du in på Mina sidor:
Besök minasidor.norraskog.se på webben. 
Logga in med ditt mobila BankID. 

Ladda ned  
appen Norra Skog  

kostnadsfritt  
i App Store eller  

Google Play. 


