
1

Bli en del 
av oss
Vi guidar dig rätt i alla delar av ditt skogsägande  
och du kan känna dig trygg med att vi arbetar  
för ditt bästa. Alltid.
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Starkare tillsammans 
Norra Skog ägs och styrs av våra  
27 000 medlemmar, som alla har 
varsin egen röst i föreningen.  
Genom det kooperativa ägandet 
får våra medlemmar en organisa-
tion som stöttar deras skogsföreta-
gande. Tillsammans blir Norra Skogs 
medlemmar starkare än var och en 
för sig. 
 Vårt huvuduppdrag är att skapa 
värde för föreningens medlem-
mar. Det gör vi genom att erbjuda 
kunskap, rådgivning och tjänster 
som gör familjeskogsägandet både 
enklare och mer lönsamt för den 
enskilde skogsägaren. 

Vår röst talar för  
medlemmarnas bästa
Något som särskiljer Norra Skog är 
vårt näringspolitiska uppdrag.  

Vi företräder våra medlemmar och 
driver deras intressen i frågor och 
händelser som berör skogs-
företagandet, där vi verkar för ett 
fritt enskilt skogsägande. Exem-
pelvis frågor som rör rätten och 
möjligheten att bruka sin skog på 
ett klokt och hållbart sätt. 

Unika och prisbildande
Vi verkar för en aktiv och ansvarsfull 
skogsskötsel där vår målsättning 
är att främja våra medlemmars 
ekonomiska intressen. 

När vi handlar och förädlar våra 
medlemmars träråvara arbetar 
vi för att de ska få bästa möjliga 
värde för sin skog, både i låg-  
och högkonjunktur.  

Utan vår närvaro på marknaden 
skulle virkespriserna snabbt sjunka 
och privata enskilda skogsägare 

Norra Skog är inget vanligt företag. Vi är en  
skogsägarförening med rötter som sträcker sig  
nästan 100 år tillbaka i tiden. Då som nu verkar vi för  
att göra familjeskogsägandet så värdefullt som möjligt.  
Det tänker vi fortsätta med, i generationer framåt. 

Föreningen 
för skogsägare  
i norra Sverige
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skulle få sämre betalt för sin skog. 
Det prisbildande uppdraget gör oss 
unika. 

Vinsten går tillbaka  
till medlemmarna
Vinsten vi skapar tillsammans i 
föreningen och i våra industrier går 
tillbaka till våra medlemmar i form 
av vinstdelning. Här premieras  
leveranstrohet, långsiktighet och 
god skogsskötsel. Vinstdelning-
en gynnar både de som tidigare 
levererat virke till föreningen och de 
som kommer att leverera. Dessut-
om ger vi medlemmarna förmånlig 
ränta på de affärer de gör hos oss.  

På så sätt ser vi till att en levererad 
kubikmeter aldrig slutar växa  
i värde.  

Lokal kunskap och 
personligt bemötande
För att kunna erbjuda bästa möjliga 
råd och stöd i skogsägandet, verkar 
vi lokalt och nära våra medlem-
mars skogar. Något som skapar en 
trygghet för de medlemmar som 
bor långt från sin fastighet. 

Varje medlem tilldelas en personlig 
skogsinspektor som är specialist på 
skötsel av skog där fastigheten är 
belägen och som guidar skogsäga-
ren utifrån dennes mål.   

Varje medlem tillhör ett lokalt 
skogsbruksområde (sbo) beroende 
på var skogsfastigheten är belägen. 
I varje skogsbruksområde finns ett 
sbo-råd som består av förtroen-
devalda medlemmar som ordnar 
lokala medlemsaktiviteter, stöttar 
fältpersonal och övriga medlem-
mar. Medlemmar har möjlighet att 
engagera sig i föreningen samt 
påverka dess inriktning. 

• Läs mer på  
norraskog.se/vinstdelning
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Våra tjänster 
Vi erbjuder goda råd, kunskap och tjänster i alla  
delar av skogsägandet. Oavsett hur mycket skog  
du äger, vad du kan om skog eller behöver hjälp med,  
så arbetar vi för ditt bästa. 
• Tjänster för hela fastigheten: Skogsägarplan, Skogsägaravtal,  

Skogsägarstrategi, Skogsförvaltning, Miljöcertifieringen PEFC.

• Skogsbruks- och skogsvårdstjänster: Markberedning, Plantering,  
Röjning, Gallring, Gödsling, Föryngringsavverkning, Dikning.

• Skogsbyrån: Skogsekonomiska och juridiska tjänster: Värdering,  
Kassaflöde, Finansiering, Rådgivning och Ägarskifte. 
Fastighetsförmedling: Sälja eller köpa mark, Värdering.

• Vägbyrån: Vägtjänster inom: Nybyggnation, Vägskötsel, Andelsberäkningar m.m.

• Skogsskolan:  Teoretiska utbildningar inom bland annat: Värdeskapande  
skogsskötsel, Din skogsekonomi, Kretskoppet i den brukande skogen.  
Fördjupande praktiska utbildningar inom röj- och motorsåg.  

Kontakta en skogsinspektor nära dig för mer information.  
norraskog.se/kontakt
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     Det här ingår i medlemskapet 

• Delägarskap i föreningen och våra industrier. 

• Del av vår gemensamma vinst. 

• En starkare röst - Vi företräder dig och försvarar rätten att bruka din skog. 

• Professionell och enhetlig rådgivning utifrån din målsättning.

• Förmånliga priser, rabatter och premier.

• Medlemsapp och Mina sidor med personligt inlogg. 

• Möjlighet till juridiskt stöd vid intrångsärenden. 

• Inbjudningar till lokala aktiviteter.

• Förmånliga medlemserbjudanden.

Bli medlem 
kostnadsfritt
Det kostar inget att bli medlem. 
I stället betalar du in ett insatskapital 
som är dina pengar och som byggs 
upp över tid.  
 Insatskapitalet baseras på ditt 
skogsinnehav och kan som lägst 
vara 2 000 kr (högst 80 000 kr).  
Ditt insatskapital utgör din personliga 
ägarandel i föreningen, vilket dispo-
neras av föreningen under medlem-
skapet och betalas ut vid utträde.
 Alla medlemmars samlade  
insatskapital utgör den ekonomiska 
grunden för föreningens verksamhet. 

 

Så här ansöker du
1.  För att bli medlem behöver  
du fylla i en inträdesansökan.  
Detta gör du smidigt digitalt på  
norraskog.se/blimedlem, eller  
med en av våra skogsinspektorer. 

2.  Innan medlemskapet blir aktivt be-
höver styrelsen bevilja din ansökan. 

3.  Efter beviljan meddelar vi ditt 
inträde postalt. Du är då medlem  
och en del av Norra Skog!

Olika medlemskap 
Ordinarie medlem - Äger skog i 
Norra Skogs verksamhetsområde.

Familjemedlem - Anhörig till ordi-
narie medlem. Ej del av vinstdel-
ning. Insats 1 000 kr.  

Seniormedlem - Ordinarie  
medlem som avyttrat fastighet.  
Tar del av vinstdelning. 
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Din skog i fickformat 
Oavsett var du befinner dig, kan du hålla koll på ditt  
skogsägande smidigt via din mobiltelefon eller dator.  

Kostnadsfri medlemsapp 
Genom att ladda ned och logga in i vår medlemsapp, får du en samlad  
överblick och god kontroll över hela ditt skogsägande. 
Här kan du se föreslagna åtgärder, dina pågående och utförda uppdrag  
hos Norra Skog samt få koll på din skogsekonomi.
 
Lär känna din skog på djupet
Har du en Skogsägarplan eller tecknat ett Skogsägaravtal får du  
tillgång till en karta med detaljerad information om din fastighet. 
Här kan du se föreslagna åtgärder, följa din skogs utveckling, tallarnas  
höjd och markens fuktighet. Pinna läget på kallkällan, platsen för garanterad  
svamplycka och släktens utflyktsfavoriter. 
Har du tecknat ett Skogsägaravtal får även Min Skogsöversikt, där du kan följa 
din skogs utveckling, ekonomi och hur din skogs årliga tillväxt bidrar  
till koldioxidupptag. 

I appen presenterar vi
• Uppdrag - Dina pågående uppdrag i skogen. 

• Smarta kartfunktioner - Här kan du navigera dig runt i din skog,  

   pinna dina guldkorn och lägg till anteckningar. Äger du skogen  

   tillsammans, kan ni dela anteckningar med varandra. 

• Digital kassabok för din skogsekonomi - För att registrera och samla  

   verifikat, kvitton och andra underlag inför deklarationen. 

• Handelsplats - Där du kan handla med dina emitterade insatser. 

• Nyheter, kommande lokala aktiviteter & lokala kontaktuppgifter.

• Ditt medlemsbevis - för nyttande av medlemsförmåner. 
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En del av 
något större
Från planta till planka 
Norra Skogs medlemmar äger och 
förvaltar tillsammans hela råva-
rukedjan. Från det egna privata 
skogsinnehavet till toppmoderna 
träindustrier. I dessa industrier,  
som verkar under namnet Norra 
Timber, förädlas det timmer som 
levereras till föreningen.  
Våra egna industrier innefattar 
tre sågverk, tre förädlingsenheter 
samt en stolpfabrik. Norra Skogs 
medlemmar är även delägare i 
ett massabruk, Husum Pulp AB där 
massaveden och flisen förädlas  
till klimatvänliga produkter.   

• Läs mer på norratimber.se

Vårt bidrag till en  
livskraftig landsbygd
Många får sin inkomst genom att 
arbeta med skogen som bas. Vi 
är stolta att möjliggöra arbetstill-
fällen och ge förutsättningar för 
människor att kunna leva och bo 
på landsbygden. 

I skogen växer framtiden 
Norra Skogs medlemmar bidrar  
aktivt i klimatomställningen. Skogen 
binder koldioxid medan den växer 
och när den sedan växt färdigt  
förädlar vi den till klimatsmarta  
och hållbara produkter. Skogen 
återplanterar vi med ny växtkraft.
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Norra Skog
Box 4076, 904 03 Umeå

Besök oss gärna på ditt närmaste lokalkontor
Telefon växel: 010 - 583 10 00

norraskog.se

Följ oss på sociala medier

Läs mer på 
norraskog.se

På vår webb kan du läsa mer om de tjänster  
vi erbjuder, hur vi arbetar för ditt bästa 

och ansöka om medlemskap. 


