
Som medlem erbjuds du alltid förmånliga priser, rabatter och premier.  
Här förklarar vi hur vi sätter värde på din skog. Du är alltid välkommen att 
kontakta oss, så berättar vi mer om hur du kan få mer värde för din skog. 

Grund-
prislista

Premier

Vinstdelning

Mer värde 
för din skog

Som medlem och delägare är du med  
och delar på vinsten som vi skapar tillsammans.

Vi premierar också andra egenskaper hos din skog såsom 
åtkomst, bärighet och miljöcertifiering. Dessutom optimerar  
vi det ekonomiska värdet ur varje enskilt träd via vår aptering. 

Norra Skog är prisbildande på marknaden och arbetar  
alltid för att du ska få så bra betalt för din skog som  
möjligt, både i låg- och högkonjunktur.  
Våra officiella virkesprislistor signalerar hur skog  
ska skötas för ett långsiktigt värdeskapande.  

Kontakta en skogsinspektor nära dig för mer information.
norraskog.se/kontakt

En levererad kubikmeter till  
Norra Skog slutar aldrig att växa!



Din del av  
vinsten 

Kapitalstyrd vinstdelning   
Baseras på det saldo som finns på ditt insatskonto inbetalt per den 31 december. 10 % av beloppet  
utdelas i form av insatsemission till insatskonto emitterat. Därmed ökar ditt insatskapital i Norra Skog.

Volymstyrd vinstdelning 
Baseras på bruttovirkesvärdet av de avverkningsuppdrag och leveransuppdrag som  
redovisats under året (ej leveransrotköp eller rotposter). 7 % av bruttovirkesvärdet utdelas  
i form av insatsemission till insatskonto emitterat. Därmed ökar ditt insatskapital i Norra Skog.

Ränta
Genom vinstdelningen får du som medlem också en direktavkastning i form av ränta. Denna baseras  
på ditt totala insatskapital per den 31 december (insatskonto inbetalt och insatskonto emitterat).  
5 % på ditt totala insatskapital utdelas i form av ränta och utbetalning sker till ditt virkeskonto. Räntan  
och preliminärskatt redovisas på ditt årsbesked.

Din del av vinstdelningen beror på hur stort ditt insatskapital är 
Som medlem i Norra Skog betalar du ingen medlemsavgift.  
Istället bygger du över tid upp ett insatskapital som är dina pengar men som disponeras av föreningen.  
Insatskapitalet utgör din ägarandel och alla medlemmars samlade insatskapital utgör den ekonomiska  
grunden för föreningens verksamhet. Ditt insatskapital består av två delar, inbetalt och emitterat. 

Läs mer på norraskog.se/vinstdelning

Inbetalt insatskapital
På Mina Sidor kan du som medlem välja om insatsavdrag ska göras med 2 eller 4 % av redovisat brutto-
virkesvärde. Insatsavdraget sätts in på ditt insatskonto inbetalt och kan som lägst vara 2 000 kr och 
högst 80 000 kr. Inbetalad insats byggs upp över tid när du säljer virke till oss. Genom vinstdelningen får  
du avkastning på insatskapitalet genom ränta och insatsemissioner. 

Emitterat insatskapital
Emitterat insatskapital kan genom vinstdelningen komma dig tillgodo på två sätt.  
Dels genom avkastning på inbetalt kapital (kapitalstyrd vinstdelning)  
och dels genom att en summa motsvarande 5 % av bruttovirkesvärdet vid avräkning genererar nytt  
emitterat insatskapital (volymstyrd vinstdelning) och sätts in på ditt konto insatskonto emitterat.

Styrelsens vinstdelningspolicy premierar både dig som tidigare  
levererat virke till föreningen och dig som kommer att leverera.  
Utgångspunkten är att ett aktivt och långsiktigt skogsägande ska vara  
extra lönsamt för dig som medlem. Slutgiltigt beslut om vinstdelning  
och aktuella procentsatser fattas årligen av föreningsstämman. 

Digital handelsplats för medlemmar 
Som medlem kan du köpa och sälja emitterade insatser. På så sätt kan du  
omvandla kapitalet till likvida medel (utan att behöva begära utträde ur föreningen). 

Läs mer på norraskog.se/handelsplats


