Skogsägaravtal
Tillsammans lyfter vi ditt
skogsägande till en ny nivå

norraskog.se

Din skogsinspektor:

Överblick på hela ditt skogsägande
Med Skogsägaravtalet får du trygg vägledning
och professionella råd i skogsägarlivets alla faser.
Vi ger dig full överblick och ser till att din skog
förvaltas, sköts och utvecklas som du vill.

Min skogsöversikt

På Min skogsöversikt får du en komplett överblick på ditt skogsägande digitalt. Du ser
planerade och utförda åtgärder, samt dess ekonomiska utfall. Här lyfts uppgifter från din
Skogsägarplan fram, du ser vilka tjänster du nyttjar hos oss samt vilket årligt
koldioxidupptag som du bidrar till i och med tillväxten i din skog.

Årlig uppdatering av din Skogsägarplan
I din Skogsägarplan hittar du detaljerade kartor över din
skogsfastighet, indelade i olika avdelningar utifrån skogstillstånd
och biologiska förutsättningar. Variabler som redovisas här är
bland annat virkesförråd, trädhöjd, ålder och trädslagsblandning.

Antingen har du en färsk plan som du kan ta med dig in i avtalet
eller så beställer du en ny/reviderad plan i samband med att vi
tecknar avtalet. I avtalet ingår sedan en årlig uppdatering av din
Skogsägarplan, där utförda åtgärder samt skoglig tillväxt förs in.
På så sätt har du full koll på hela din skog, ett aktuellt underlag för
kommande beslut och du behöver aldrig mer investera i en ny plan!
Skogsägarplanen har du alltid tillgänglig digitalt i din mobil
eller dator. Vill du certifiera din skog genom PEFC, ingår för
certifieringen nödvändiga fältbesök i avtalet.

Mer betalt med skogsägarpremien

Med utgångspunkt från Skogsägarplanen och din målsättning med ditt skogsägande,
utformar vi tillsammans en skötselplan med skogliga åtgärder, för ett långsiktigt
och hållbart skogsbruk. I avtalet ingår en virkesvolymbaserad skogsägarpremie,
där du som medlem får mer betalt för ditt virke.

Årligt personligt möte

Vi vägleder dig till rätt åtgärder vid rätt tidpunkt utifrån den målsättning du har
med ditt skogsägande. Din lokala skogsinspektor är väl insatt i din skog och ger
dig professionella råd gällande alla delar i ditt skogsägande. Tillsammans tar ni fram
åtgärdsförslag över din fastighet för de närmaste 10 åren, där du väljer vilka åtgärder
du själv utför samt vad vi kan hjälpa till med.

Förmånligt erbjudande på digital deklaration

Att äga skog innebär också att driva företag. För att underlätta hanteringen av
inkomster och utgifter kopplade till ditt skogsägande, erbjuds du genom avtalet ett
förmånligt pris på vår tjänst digital deklaration. Som medlem får du tillgång till en digital
kassabok, där du registrerar verifikat och lagrar dina kvitton inför deklarationen. Detta
ger dig också en god översikt på din skogsekonomi löpande under året.

Kostnadsfria utbildningar

På vår kunskapsportal finns allt du behöver veta för ett roligare och mer hållbart
skogsägade. Genom Skogsägaravtalet får hela din familj kostnadsfri tillgång till alla våra
Bas- och Grundutbildningar. Som medlem har du även reducerat pris på våra fördjupande
utbildningar.

Pris och avtalsform

Årlig serviceavgift: 800 kr + 6 kr/ansluten hektar produktiv skogsmark.
Skogsägaravtalet tecknas tillsvidare med treåriga avtalsperioder.
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Årlig uppdatering av din Skogsägarplan
En skogsägarpremie som ger dig mer betalt för ditt virke
Årligt personligt möte med din lokala skogsinspektor
Förmånligt erbjudande på digital deklaration via Skogsbyrån
Min skogsöversikt - skoglig och ekonomisk helhetsöverblick
Kostnadsfria utbildningar inom skogsskötsel och hållbarhet
via Skogsskolan

