
Grunden för ett 
framgångsrikt 
företagande

Skogsägar-
plan



En Skogsägarplan är ett planeringsunderlag 
som hjälper dig som skogsägare att sätta in 
rätt åtgärd vid rätt tillfälle och därigenom höja 
avkastningen från skogen. Skogsägarplanen 
ger dig detaljerad information och kompe-
tenta råd för hur du kan bruka skogen utifrån 
dina egna intressen och mål. Skogsägarpla-
nen sätter virkesproduktionen i fokus samtidigt 
som skyddsvärda marker beaktas. Syftet är 
att hitta en balans mellan intensiv produktion 

och ansvarsfull naturhänsyn. Rätt använd är 
planen ett värdefullt hjälpmedel för att nå dina 
skötselmål i skogen, men också grunden för 
ett framgångsrikt företagande. Önskar du att 
certifiera din skogsfastighet utgör Skogsägar-
planen grunden för detta. Skogsägarplanen 
levereras digitalt i medlemsappen Norra Skog.
Det är valbart om man vill ha planen utskriven 
och i insatt i pärm.

Vad är en Skogsägarplan?



Förarbeten
När ett avtal om Skogsägarplan har tecknats 
mellan skogsägaren och Norra Skog görs en 
förtolkning av fastigheten med hjälp av flygbilder, 
laserdata etc. Förtolkningen resulterar i avdel-
ningsförslag utifrån skogstillstånd och biologiska 
förutsättningar. Likaså hämtas uppgifter från 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen för att klargöra 
om eventuella nyckelbiotoper, kulturmiljöer och 
fornminnen har registrerats på fastigheten. Du 
som markägare blir även kontaktad för att vi ska 
kunna få information om dina behov och om det 
finns något uttalat mål med skogsbruket. 

Fältarbeten
Vid fältinventeringen besöker planläggaren 
alla avdelningar och samlar in skogliga data 
samt föreslår åtgärder för respektive avdelning. 
Variabler som samlas in är bl.a. virkesförråd, höjd, 
ålder och trädslagsblandning. Planläggaren 
noterar även behovet av åtgärder i varje avdel-
ning för den kommande tioårsperioden. 

Efterarbeten
När fältarbetet är klart sammanställs Skogsägar-
planen och publiceras digitalt i medlemsappen. 
Den lokala skogsinspektoren går slutligen igenom 
planen tillsammans med dig som skogsägare. 

Certifiering
Som skogsägare har man möjlighet att certifiera 
sin skogsfastighet genom Norra Skog enligt PEFC. 
Certifieringen innebär att man som skogsägare 
jobbar med ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk 
med god balans mellan produktion, miljö och 
sociala intressen. Skogsägarplanen utgör grun-
den för certifieringen. De skogsägare som certi-
fierar sig får dessutom mer betalt för sitt virke. 

Den digitala planen
Appen Norra Skog gör det möjligt för dig som 
medlem att via din läsplatta eller smartphone 
se och använda din Skogsägarplan digitalt. Med 
fördel kan appen användas ute i skogen och du 
kan på så sätt se din Skogsägarplan medan du 
orienterar dig på din fastighet. Appen är kost-
nadsfri och finns tillgänglig för både iOS- och 
androidenheter. 

Så här gör vi din Skogsägarplan



Norra Skog
Box 4076, 904 03 Umeå

Telefon växel: 010 - 583 10 00
norraskog.se


