
Våra skogs-
ekonomiska tjänster

Skogen är i ständig förändring. Ekonomin likaså. 
Vi hjälper dig med allt som rör din skogsekonomi  
och fastighet, från rådgivning till fastighetsförvärv.

Många skogsägare känner otrygghet över både ekonomi och redovisning. Andra grubblar i sin 
tur över nästa generation skogsägare eller hur skogen egentligen mår. Våra skogsekonomer 
och fastighetsmäklare är specialister på skogsfastigheter och arbetar i nära samarbete med 
våra skogsinspektorer ute i fält. På så sätt kan vi erbjuda dig professionella råd i alla delar av ditt 
skogsägande och du kan känna dig trygg med att vi arbetar för ditt bästa och mot dina mål.  

Fastighetsförmedling
Att köpa en skogsfastighet är en dröm för många. Att äga sin egen mark, en liten bit av Sverige. 
Våra fastighetsmäklare är specialister på skogsfastigheter och hjälper dig tryggt genom hela 
processen, oavsett om du vill utöka ditt skogsinnehav, sälja befintlig fastighet eller överlåta till 
nästa generation att ta vid. Aktuella fastighetsobjekt hittar du på norraskog.se.

Fastighetsvärdering
Har du en aktiv Skogsägarplan erbjuder vi dig marknadens mest kvalificerade värderingstjänst 
för att bedöma marknadsvärdet på din skogsfastighet. Vi gör en statistisk värdeberäkning  
på din skogsfastighet och jämför med priser och egenskaper på sålda skogsfastigheter inom  
aktuellt geografiskt område. Vid behov används även kompletterande värderingsmetoder,  
exempelvis beståndsmetoden och jämförelse av nyckeltal. En fastighetsvärdering lägger  
grunden för ett lyckat kommande ägarskifte eller skogsförvärv.

norraskog.se
010-583 10 00



Kassaflöde 
Få en tydlig överblick över vilka inkomster och utgifter du kan förvänta dig från din skog.  
Med denna tjänst ges du möjlighet att fatta bättre beslut om hur du vill reglera ditt ekonomiska 
resultat över tid. I beräkningarna tas exempelvis hänsyn till skogliga åtgärder, fastighets-
åtgärder, din skogsfastighets potential samt de skatteregler som gäller för dig som skogsägare.

Skogsförvärv
Få ett bra beslutsunderlag inför ett skogsförvärv. I denna tjänst ser vi över aktuellt  
försäljningsobjekt och upprättar ett underlag för fastigheten på en ekonomisk  
och skoglig nivå. Tjänsten anpassas individuellt efter dig där vi ser över ekonomisk  
situation, finansieringslösning och upprättar ett kassaflöde.

Ägarskifte
Inför ett ägarskifte finns viktiga delar att beakta både för överlåtare, övertagare och eventuella  
familjemedlemmar. Att planera ett ägarskifte i god tid är avgörande för att kunna tillvarata de  
olika värden som ett aktivt skogsbruk leder till. Här tar vi hänsyn både utifrån ekonomiska och  
känslomässiga värden. I tjänsten guidar vi er genom ägarskiftets alla olika delar, mot de mål 
som passar er bäst. Tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för nästa generation att ta vid. 

Kontakta en av våra skogsinspektorer för rådgivning och beställning,
norraskog.se/kontakt.

Koll på din skogsekonomi


