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Välkommen 
till oss på 
Norra Skog!
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Som medlem i Norra 
Skog blir du delägare i en 
ekonomisk förening som 
arbetar för ett fritt, lönsamt 
och ansvarsfullt skogsföre-
tagande för ett hållbart 
samhälle.

Hos oss samverkar du tillsam-
mans med andra skogsägare i 
en kooperativ organisation för att 
skapa de bästa förutsättningarna 
för skogligt företagande. Dessutom 
har du möjlighet att vara med och 
påverka föreningens verksamhet. 

Norra Skog är en nybildad skogs-
ägarförening med rötterna i Norra 
Skogsägarna och Norrskog. Som 
intresseorganisation är vårt hu-
vudsakliga uppdrag att företräda 
dig som enskild skogsägare, bland 
annat genom att verka för en tryg-
gad avsättning av din skogsråvara. 
Vårt uppdrag är även att försvara 
dina intressen, exempelvis när det 
gäller frågor som rör rätten och 
möjligheten för dig att bruka din 
skog på en klokt och hållbart sätt. 
Vi verkar också för att skapa en så 
god lönsamhet som möjligt 
i det skogsbruk du bedriver.

Stadig värdegrund
All vår verksamhet utgår från 
föreningens gemensamma vär-
degrund. Det hela går ut på att 
föreningen ska vara värdeska-
pande för dig som medlem, ur ett 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
perspektiv. Socialt vill vi bidra till 
samhällsutvecklingen genom att 
lyfta fram skogsföretagandet. 
Föreningen vill bidra till ett eko-
logiskt hållbart samhälle genom 
ett ansvarsfullt skogsbruk. Som 
prisbildare för långsiktig avsättning 
av virke och välskötta skogar vill 
vi skapa ekonomiskt värde för dig 
i ditt skogsföretagande. Genom 
ständig kompetensutveckling 
skapar vi dessutom möjligheter till 
ett värdefullare skogsföretagande 
både nu och i framtiden. 

• Tillsammans gör vi skillnad. 
• Alla ska ges möjlighet att bidra. 
• Vi har modet att sikta framåt och   
    tänka nytt. 
• Vi tar ansvar och arbetar hållbart. 
• Vi känner glädje i det vi gör.

Nytänkande

Tillsammans

JämställdhetHållbarhet

Glädje

Värdeskapande
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Det är medlemmarna som tillsammans driver 
föreningen och alla medlemmar har möjlighet 
att påverka föreningen på flera olika sätt, 
enligt principen en medlem – en röst. Mer 
om hur Norra Skog styrs och hur du kan 
vara med och påverka kan du läsa på 
vår hemsida.  

Medlemmarna är indelade i skogs-
bruksområden (sbo) beroende på 
var skogsfastigheten är belägen. 
I varje skogsbruksområde finns 
ett sbo-råd bestående av 
förtroendevalda medlemmar 
som ordnar medlemsaktivi-
teter, stöttar fältpersonalen 
och som finns som stöd 
för dig som medlem. Av 
Norra Skogs medlem-
mar är det drygt 400 
personer som har 
förtroendeuppdrag i 
föreningen.

Så fungerar 
insatser och konton
Som medlem bygger du upp ett 
insatskapital som tillhör dig men 
disponeras av föreningen. Insats- 
kapitalet är den ekonomiska grunden 
för föreningens verksamhet. Du får 
del av Norra Skogs vinst i form av 
ränta på medlemsinsatsen och/
eller insatsemissioner.

Kopplat till ditt medlemskap finns 
förutom insatskonton ett antal 

olika konton där insättningar görs 
vid redovisning av virke. Du kan även 
välja att spara pengar i föreningen 
på ditt medlemskonto.

För att se dina konton loggar du in 
på Mina sidor. Du hittar dit via vår 
hemsida och där kan du läsa mer 
om dina konton, hur du kan flytta 
dina tillgångar och vilken ränta som 
är aktuell. 

Gimån Indalen

Torp/StödeBorgsjö/Haverö

Södra
NorraAnundsjö

/Fredrika

Södra Lappland

norra
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Vännäs

södra Lövånger

Bygdeå/
Nysätra

/

Jörn/ /
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Råneå
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Medelpad Östra

Medlemmarnas organisation
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Med en stor skoglig serviceorgani-
sation finns Norra Skog alltid nära 
dig. Vårt verksamhetsområde är 
indelat i tre fältområden och elva 
virkesområden. Vi har cirka 35 
lokala servicekontor för att ge dig 
och din skog en så bra rådgivning 
som möjligt. Som medlem tilldelas 
du dessutom en personlig skoglig 
rådgivare, en skogsinspektor. Hen 
är specialist på skötsel av skog 
där din fastighet är belägen och 
som medlem kan du alltid, och 
helt kostnadsfritt, rådgöra med 
din skogsinspektor.

Vårt erbjudande till dig
Alla Norra Skogs medlemmar har 
olika förutsättningar och mål med 

sitt skogsägande och varje skog 
och ägare är unik. Därför har vi en 
mängd tjänster och erbjudanden 
för att kunna hjälpa medlemmar i 
alla situationer. 

Som medlem erbjuds du ett brett 
utbud av skogliga och ekonomiska 
tjänster. Ett samarbete med Norra 
Skog utgår alltid ifrån dina öns-
kemål. Det kan innebära alltifrån 
enstaka tjänster till helhetslös-
ningar där vi åtar oss den kom-
pletta skötseln av din fastighet. 
För att du ska kunna utveckla ditt 
skogsägande erbjuder vi dessut-
om kunskapstjänster. Hela Norra 
Skogs tjänsteutbud hittar du på 
vår hemsida eller i medlemsappen.

Skoglig serviceorganisation 

Skogsvård

Skogsägarplan

Ägarskifte

Fastighetsförmedling

Motorsågskörkort

Skogsbilväg Grundkurs skog

Fyrhjulingskörkort

Totalvärdering
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De förtroendevalda medlem-
marna och skogsinspektorerna 
arbetar nära tillsammans och är 
med sin samlade skogliga kompe-
tens och unika kunskap om lokala 
förhållanden en enorm tillgång 
för dig som medlem. Förutom det 
skogliga stöd du kan få anord-
nar de gemensamt en mängd 
informationsträffar, föreläsningar, 
trivselkvällar och skogsexkursioner. 
Här erbjuds du och din familj en 
chans att träffa likasinnade och 
byta erfarenheter.

Toppmoderna industrier
Som medlem är du nu dessutom 
ägare av toppmoderna träindu-
strier anpassade för den råvara 
som du och övriga medlemmar 
levererar till föreningen. Indu-
stridelen Norra Timber omfattar 
tre sågverk, fyra hyvlerier och en 
stolpfabrik. Industrierna bidrar i 
arbetet att skapa avsättning för 
ditt virke till bra priser. 

Tillsammans lyfter vi ditt skogsägande 
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Som medlem får du fyra gånger 
per år vårt medlemsblad Norra 
Skog Medlem i brevlådan. Du får 
dessutom fyra nummer per år av 
vår branschtidning Skogsmaga-
sinet. Via post, e-post och sms 
skickar vi några gånger per år ut 
inbjudningar till lokala arrange-
mang i närheten av där du bor 
eller där du äger din skog. 

Ditt nya medlemskap har stor 
betydelse! Vi kommer aldrig att bli 
starkare än vad våra medlemmar 
tillsammans ger oss möjlighet till. 
Om du har några frågor behöver 
du bara ta kontakt med oss. Du 
hittar kontaktinformation till våra 
skogsinspektorer, förtroendevalda 
och övriga medarbetare på vår 
hemsida norraskog.se

Så kommunicerar vi
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Norra Skog i mobil eller läsplatta
I medlemsappen får du en över-
blick av våra tjänster och nyheter 
samt en kartfunktion över hela 
Sverige. Som inloggad medlem 
får du dessutom tillgång till din 
skogsägarplan, kassabok och kan 
följa pågående uppdrag. Du kan 
även se dina medlemsuppgifter 
och hitta kontaktuppgifter till din 
skogsinspektor. Har du tecknat 
Skogsägaravtal kan du också se 
ekonomiskt utfall av genomförda 
åtgärder och din skötselplan med 
mera.

Medlemsrabatter
Som medlem i Norra Skog erbjuds 
du medlemspris på alla våra tjäns-
ter. Utöver det får du som medlem 
rabatt när du handlar hos någon 
av Norra Skogs samarbetspartners. 
Du hittar en aktuell lista på dessa 
företag på vår hemsida. 

Handlar du hos någon av våra 
samarbetspartners i fysisk butik 
får du rabatt mot uppvisande av 
medlemskort eller dina medlem-
suppgifter i medlemsappen. Önskar 
du handla i en webbutik loggar du 
in på Mina sidor och går vidare via 
en länk till aktuell butik för att få del 
av rabatten.  

Missa inte viktig information
Du kan själv enkelt ändra dina 
kontaktuppgifter på Mina sidor. Kom 
ihåg att registrera din e-postadress 
eller ditt mobilnummer så att du 
inte missar viktig information som 
till exempel erbjudanden och kom-
mande medlemsaktiviteter.

Ta med familjen
Nära anhöriga till ordinarie, skogs-
ägande, medlem i föreningen kan 
bli familjemedlem i Norra Skog. 
Som familjemedlem i föreningen 
får du samma medlemsrabatter 
som ordinarie medlemmar, inbju-
dan till aktiviteter och utbildningar 
och kan engagera dig i skogs-
bruksområdet. 

Familjemedlemmar bidrar till 
föreningen genom att betala in 
en insats på 1 000kr, de får dock 
inte del av eventuell vinstutdel-
ning. Insatsen betalas tillbaka 
om medlemmen önskar utträde 
eller kan följa med till ett ordinarie 
medlemskap om familjemedlem-
men själv blir skogsägare.

Medlemserbjudanden 
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Norra Skog
Box 4076, 904 03 Umeå

Telefon växel: 010 - 583 10 00
norraskog.se


