Ålder
Anger genomsnittlig ålder i det aktuella beståndet.
Ståndortsindex
Ståndsortsindex är ett mått på markens produktionsförmåga.

Trädslagsfördelning
Trädslagens fördelning anges i tiondelar eller procent.

Ajourhållning
Med ajourhållning kan du, tills dess
att din ursprungliga plan är fem år
gammal, beställa en uppdaterad tillväxtprognos och en justering av de
skogliga uppgifterna i skogsbruksplanen. På så sätt har du alltid ett aktuellt
beslutsunderlag för arbetet i skogen.

Åtgärdsförslag
Här anges om beståndet bör åtgärdas. Åtgärden
anges med en prioritet som anger om den behöver
göras omgående, inom fem år eller inom 5-10 år.
I planen finns normalt också en sammanställning av
virkesförråd, tillväxt, trädslagsfördelning, åtgärdsbehov och åldersklassfördelning för hela fastigheten.

Revidering
I de fall betydande förändringar har
skett på din fastighet kan du välja att
revidera skogsbruksplanen. Det innebär fältbesök i överenskomna avdelningar för revidering av skoglig data
och åtgärdsförslag.

Volym
Volymen anges i skogskubikmeter (m3sk), oftast
både för hela avdelningen och per hektar.

Skogsägarna Norrskog
Box 133, Kontorsvägen 2
872 23 Kramfors
0612-71 87 00
www.norrskog.se

Norrskog är ISO-certifierad inom kvalitet
och miljö enligt ISO 9001 och 14001.

Huggningsklass
Huggningsklass anger i vilken utvecklingsfas skogen befinner sig: kalmark, röjningsskog, gallringsskog eller slutavverkningsskog.

Skogsbruksplanen är färskvara och
måste hanteras som en sådan. Är den
inte uppdaterad är det mycket svårare
att planera din avverkning så att den
passar både din skog och din ekonomi. Med en inaktuell skogsbruksplan
är risken stor att en alltför stor del av
skogsinkomsten försvinner i skatt.

Skogsbruksplan

Viktigt att veta!
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Skogsbruksplan

Skogsbruksplan
Varför?

Hur går det till?

Vad ska jag tänka på?

En skogsbruksplan är ett alldeles utmärkt
instrument för att planera insatser i din skog.
Lika bra är den för att planera din skogsekonomi. Med en skogsbruksplan från Norrskog får
du en ovärderlig överblick över ditt skogsinnehav. Du får också åtgärdsförslag för alla bestånd
på fastigheten. Detta gör skogsbruksplanen till
ett oumbärligt beslutsstöd när du ska planera
ditt skogsbruk.

• Innan ett område börjar planeras är det viktigt att du tänker igenom vilka mål du har
med din skog. Skogsbruksplanen kan då
anpassas efter dina förutsättningar och behov.

• Du behöver inte göra allt praktiskt arbete i
skogen själv. Anlita Norrskog när du inte hinner eller kan.

Din skogsbruksplan från Norrskog är anpassad för att utgöra grunden för att certifiera din
fastighet enligt PEFC standard.
Nu kan du även hitta din Skogsbruksplan på webben. Du får tillgång till den via inloggning på
Norrskogs hemsida. Planen på webben gör att du
hela tiden kan uppdatera allt eftersom föreslagna
åtgärder utförs. Det betyder att planen är dynamisk och ständigt aktuell.

• Efter att dina önskemål har kartlagts börjar
fältarbetet, där detaljerade data om skogen
samlas in. Med hjälp av flygbilder, kartor,
mätningar och bedömningar i skogen sammanställer planeraren uppgifter om bland
annat trädbestånd, jordmån, skogsnatur, tillväxt och tidigare utförda åtgärder.		
• Därefter görs ett åtgärdsprogram för avverkningar och skogsvårdsarbeten de närmaste
tio åren. Du kan själv påverka avverkningsmetoder, tidpunkter för avverkningar och
avverkningsmängder.
• Norrskog sammanställer en mapp tillsammans med kartor, tabeller och schematiska
bilder.Vid behov får du också handledning i
att använda planen.

• När du har utfört åtgärder på fastigheten bör
din skogsbruksplan uppdateras.
• För att skogsbruksplanen ska fortsätta att vara
ett värdefullt hjälpmedel kan den behöva
kompletteras eller justeras. Är inventeringen
helt inaktuell bör en ny plan göras.
• Planen är viktig för en bra ekonomisk planering
av ditt skogsbruk, så att du säkerställer finansiering av de åtgärder du behöver beställa.
• Ett sätt att komma igång med planeringen av ditt
skogsbruk är att beställa en åtgärdsinventering.
Då får du hjälp att hitta och markera alla aktuella
skiften på en karta.

• Vid en eventuell försäljning så ligger oftast en
skogsbruksplan till grund för hur mycket
skogen är värd på fastigheten.

