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Till dig som 
medlem och 
delägare
Tillsammans utvecklar vi värdet  
av livet och råvaran i din skog.  
I dag och för generationer framåt.
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Vårt uppdrag
Vi finns till för dig som privat en-
skild skogsägare i alla delar av ditt 
skogsägande. Vårt mål är att verka 
för en aktiv och ansvarsfull skogs-
skötsel, främja dina ekonomiska 
intressen genom att handla med 
och förädla din träråvara, samt  
driva och försvara dina intresse-
frågor näringspolitiskt.

I vår förening samverkar du med  
27 000 andra medlemmar och  
enskilda skogsägare för att skapa  
de bästa förutsättningarna för 
familjeskogsbruket. Genom det 
kooperativa ägandet blir vi starkare 
tillsammans, än var och en för sig. 

Vårt bidrag till en 
livskraftig landsbygd
Många får sin inkomst genom att 
arbeta med skogen som bas. Vi är 
stolta att möjliggöra arbetstillfällen, 
skatteintäkter och därmed förut-
sättningar för människor att kunna 
leva och bo på landsbygden. 

Unika och prisbildande
Vi verkar för att du ska få bästa 
möjliga värde för din skog, både i 
låg- och högkonjunktur. Utan Norra 
Skogs närvaro på marknaden skulle 
virkespriserna snabbt sjunka och 
privata enskilda skogsägare skulle 
få sämre betalt för sin skog. Det 
prisbildande uppdraget gör oss 
unika. 

Vinsten går  
tillbaka till dig
Vinsten vi skapar går tillbaka till dig 
och övriga medlemmar i form av 
vinstdelning, där utgångspunkten 
är ett aktivt och långsiktigt skogsä-
gande. Dessutom ger vi förmånlig 
ränta på de affärer du gör hos oss. 
På så sätt ser vi till att en levere-
rad kubikmeter aldrig slutar växa i 
värde för dig.

Slutgiltigt beslut om vinstdelning 
fattas årligen av föreningsstämman. 

• Läs mer på webben  
norraskog.se/vinstdelning 

Här berättar vi om hur vi arbetar för ditt bästa  
och hur du får ut det mesta av ditt skogsägande.

Starkare  
tillsammans
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Personlig rådgivare
Som medlem tilldelas du en  
personlig skogsinspektor, en  
skogligt utbildad rådgivare som 
guidar dig genom alla delar av ditt 
skogsägande, utifrån dina förut-
sättningar och målsättningar. 
 Med vår lokala närvaro har våra 
skogsinspektorer också god  
kunskap om marken där just din  
fastighet är belägen. 

Att äga på distans
Oavsett var i landet du bor kan du 
känna dig trygg med att vi finns 
nära din skog och har koll på läget. 

Ditt lokala område 
Som medlem tillhör du ett lokalt 
skogsbruksområde (sbo) i det om-
råde din skogsfastighet är belägen. 
I varje skogsbruksområde finns ett 
sbo-råd som består av förtroende-
valda medlemmar. Dessa ordnar 
lokala medlemsaktiviteter, stöttar 
fältpersonalen samt finns som stöd 
för dig. Som medlem deltar du kost-
nadsfritt på dessa aktiviteter. 

Här får du möjlighet att träffa andra 
skogsägare, utbyta kunskap och er-
farenheter i en trevlig gemenskap. 

Kommande aktiviteter hittar du på 
norraskog.se, i appen och via  
sociala medier.

Du kan påverka 
Som medlem har du en egen röst 
i föreningen. Därmed kan du vara 
med och påverka föreningens 
riktning. 

Vill du engagera dig? 
Önskar du engagera dig i förening-
ens frågor kan du vända dig till ditt 
lokala sbo-råd eller din skogsin-
spektor. 

Vi företräder dig  
Något som särskiljer oss är vårt  
näringspolitiska uppdrag. Vi för-
svarar, företräder och bevakar dina  
intressen i frågor och händelser 
som berör ditt skogsföretagande. 
Bland annat genom att verka för  
en tryggad avsättning för din
skogsråvara, samt rätten att bruka 
din skog. 

• Läs mer på  
norraskog.se/naringspolitik  
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Mer till dig
Vårt mål är att göra ditt skogsägande enklare och  
mer lönsamt, där du ska få ut det mesta och bästa.  

I ditt medlemskap ingår:
• 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.

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill styra an-
vändningen av din skog, inte minst myndigheter, politiker och ideella 
naturvårdsorganisationer. Därför är det viktigt att det finns en 
samlande organisation som står upp för dig som privat skogsägare.  
 
Vi på Norra Skog arbetar för att hela samhället ska förstå att brukad 
skog, respekterad äganderätt och livskraftig landsbygd är förutsätt-
ningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd.

Vår röst talar för  
ditt bästa. Alltid.
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Våra tjänster
Oavsett hur mycket skog du äger, vad du kan om skog  
eller behöver hjälp med, så guidar vi dig rätt genom  
alla delar av ditt skogsägande.  
• 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: Nybyggnation av väg, Vägskötsel, Andelsberäkningar med mera.

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

Kontakta din skogsinspektor för mer information.
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Få koll på din  
skog digitalt
Oavsett var du befinner dig, 
har du alltid tillgång till din 
skog via din mobil eller dator.  

I appen kan du
• Se dina pågående uppdrag i 

skogen. 
• Registrera och samla verifikat,  

kvitton och andra underlag inför  
deklarationen. 

• Handla med dina emitterade 
insatser.

• Ta del av nyheter, vår kalender  
med kommande lokala aktiviteter 
och hitta kontaktuppgifter. 

• Hitta ditt medlemsbevis.

Lär känna din skog på djupet  
Du som har en Skogsägarplan, får 
dessutom tillgång till en detaljerad 
karta med information om din fastighet. 
Här kan du se föreslagna åtgärder, 
navigera dig runt i din skog och lägga 
till anteckningar. Pinna dina favoriter, 
som läget på kallkällan, platsen för 
garanterad svamplycka och släktens 
utflyktsfavoriter. 

För dig med Skogsägaravtal
Du som tecknat ett Skogsägaravtal 
kan även se Min Skogsöversikt, där 
du kan följa din skogs utveckling, 
ekonomi och hur din skogs årliga 
tillväxt bidrar till koldioxidupptag. 

Kom igång digitalt 
Appen
1.   Ladda ned appen Norra Skog kostnadsfritt i App Store eller Google Play. 
2.  Logga in med ditt mobila BankID för att ta del av alla funktioner. 
Vill du veta mer? Läs mer på norraskog.se/appen

Mina sidor  
Besök norraskog.se/logga-in på webben och logga in med mobilt BankID. 
På Mina sidor hittar du din samlade bild över ditt skogsägande, dina upp-
drag, årsbesked, samt saldot på dina insatskonton. 

Digital handelsplats  
På Mina sidor hittar du vår digitala handelsplats, där du kan sälja och köpa 
emitterade insatser. 
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En del av  
något större
I skogen växer framtiden
Som medlem och delägare av hela 
råvarukedjan, är du med och bidrar 
i klimatomställningen. Din skog bin-
der koldioxid medan den växer och 
när träden växt färdigt förädlar vi 
din råvara till klimatsmarta produk-
ter. Din mark återplanteras sedan 
med nya plantor, fulla av växtkraft.

Från planta till planka 
Våra industrier innefattar tre såg-
verk, tre förädlingsenheter samt en 
stolpfabrik och verkar under nam-
net Norra Timber. Här förädlas det 
timmer som levereras till föreningen. 

Som medlem är du dessutom  
delägare i ett massabruk, Husum 
Pulp AB. Där förädlas massaveden 
och flisen från sågverken till klimat-
vänliga produkter och biprodukterna 
förädlas via turbiner till hållbar el.

Årgångsvirke från norr
Virke från norra Sverige är av hög 
kvalitet och efterfrågas både lokalt 
och internationellt. Norra Timber 
exporterar i dag virke till 37 länder 
runt om i världen. I Sverige levereras 
virket till välsorterade byggvaruhus.  

• Läs mer på  
norratimber.se 
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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

Vi guidar dig  
rätt i skogen

Kontakta din skogsinspektor  
så börjar vi arbeta för  
ditt bästa redan i dag.

norraskog.se/kontakt 


