Markberedning, plantering och återväxtkontroll.

•

Möjlighet att säkerställa en hög tillväxt
och avkastning på din skog.

•

En helhetslösning som innebär att du inom
en treårsperiod har föryngrat din skog.

•

Kontroll på dina skogsvårdskostnader,
kostnaden är känd innan åtgärden utförs.

•

Kvitto på om din föryngring når skogsvårdslagens krav.

•

Kontroll på att den investering du gjort i
skogsvårdsåtgärder ger rätt effekt.

•

Ett protokoll som visar resultatet av
återväxtkontrollen.

•

Underlag till ersättning från din skogsförsäkring.

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.

•
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Med återväxtkontroll får du:

Återbeskogningspaket

Återbeskogningspaket

Återbeskogningspaket
Varför?
Återbeskogningspaketet ger dig möjlighet att
säkerställa en hög tillväxt och avkastning på
din skog. Det ger dig också kontroll på att den
investering du gjort i skogsvårdsåtgärder ger
rätt effekt. Markberedning är i de flesta fall
nödvändig för att få ett lyckat föryngringsresultat vare sig du planterar, sätter frö eller
förlitar dig på naturlig föryngring.
Plantering är den vanligaste och generellt sett
säkraste metoden för återbeskogning. Med plantering ger du föryngringen en snabb start så att
den växer ifrån konkurrerande vegetation.

Hur går det till?
•

•

Markberedning utförs normalt året efter
avverkning och vi använder lämplig metod
utifrån markens förutsättningar.Vi utför en
kvalitetskontroll på varje markberedning
och resultatet kommuniceras till dig efter
utförd åtgärd.

•

Plantering görs oftast på våren eller försommaren år två men även höstplantering
förekommer. Antal plantor per hektar
varierar utifrån dina förutsättningar. Även
planteringen omfattas av kvalitetskontroll
och resultatet kommuniceras till dig efter
utförd åtgärd.

•

Återväxtkontrollen görs år tre efter att snön
försvunnit, men innan hyggesvegetationen
kommit igång. Resultatet av kontrollen kommuniceras till dig efter utförd åtgärd.

Återväxtkontroll ger dig en möjlighet att i tid
utföra hjälpplanteringar och därmed säkerställa
en bra start för din nya skog.
Med återbeskogningspaketet kan du som
skogsägare luta dig tillbaka i trygg förvissning
om att vi på Norrskog gör vårt yttersta för att
säkra återväxten på din skog.

Du tecknar paketet i samband med föryngringsavverkning eller som en fristående
åtgärd. Norrskog utför åtgärderna i rätt tid
och återkopplar resultatet löpande till dig.

Vad ska jag tänka på?
•

Paketet passar normala trakter, t.ex. branta
trakter är det inte lämpligt att använda.

•

Om du har stigar eller annat som du inte vill
ska påverkas av markberedning eller plantering, tala om det för oss.

•

Om resultatet av återväxtkontrollen visar att
det finns behov av hjälpplantering kan du
beställa det av Norrskog.

