Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt
skogsägande.

Förvaltningsavtal
– både tryggt, enkelt
och utvecklande
En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts
på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt. Och som
dessutom ger dig full valfrihet i hur aktiv skogsägare du vill
vara. Det är Sveaskogs förvaltningsavtal i ett nötskal.

Det finns många skäl att ingå ett förvaltningsavtal med oss. Till exempel om du känner att
du inte har tillräckligt med tid och kunskap för
din skog. Om din skog finns på annan ort. Eller
om du äger skogen tillsammans med andra, till
exempel släktingar, och vill förenkla ägandet.
Förvaltningsavtal är en utmärkt lösning när du
vill lära dig mer om modernt skogsbruk – och
därigenom själv bli en mer kunnig, aktiv och
engagerad skogsägare. Starkt miljöengage-

mang och naturintresse är också goda skäl.
Med förvaltningsavtal vet du att du alltid uppfyller de lag- och myndighetskrav som ställs på
dig som skogsägare.
På det här sättet utgör vårt förvaltningsavtal
både en trygghet och en inspirationskälla.
Tryggt tack vare vetskapen att du alltid har koll
på din skog, och får ut maximal ekonomisk
nytta. Inspirerande därför att du alltid har möjlighet att växa och utvecklas som skogsägare.

MYCKET ELLER LITE SKOG
– NÄR LÖNAR SIG FÖRVALTNINGSAVTAL BÄST?
Varje förvaltningsavtal är unikt.
Därför finns egentligen varken någon
övre eller nedre gräns för hur stort
skogsinnehavet ska vara. I varje
enskilt fall gör våra virkesköpare en
bedömning av förutsättningarna.

SOM EN SKOGSSKOLA

Ett förvaltningsavtal är ett utmärkt sätt att bli
en kunnigare skogsägare när det gäller allt från
miljö och ekonomi till kontinuerlig skogsskötsel.

VAD KOSTAR DET,
OCH FÖR HUR LÅNG
TID SKRIVER MAN?

Ett avtal,
flera fördelar

Kostnaden för ett avtal beror på
flera saker, framför allt hur stor
skogsfastigheten är och vad
som krävs i form av avverkningar
och skötselåtgärder. Även här
gör virkesköparen en invente
ring/bedömning och ger dig ett
prisförslag. Längden på ett avtal
kan variera, vanligt är en avtals
period på ca 3 år.

Förvaltningsavtal med oss på Sveaskog kan se olika ut i allt från omfattning
och pris till tidsrymd. Gemensamt är att du alltid får en av våra virkesköpare
som personlig rådgivare. Tillsammans med dig utformar virkesköparen ett
skräddarsytt avtal som utgår från följande grundmodell:

Förvaltning innebär att virkesköparen åtar sig att
kontinuerligt övervaka skogsfastigheten, och upprätta nödvändiga skogsvårds-, gallrings- och avverkningsplaner.

Avverkning/skötsel innebär att virkesköparen
om så önskas kan ta hand om i princip allt i samband med
avverkningsuppdrag. Allt från kontakter och upphandlingar
med entreprenörer till arbetsledning, anskaffning av plantor, anvisningar om storlek på uttag mm.

Särskilda åtgärder kan exempelvis innefatta inventering av torrskog, vindfällen, insektsangrepp, tillsyn
och underhåll av diken och vägar mm. Även vid nybyggnad

av vägar, gödsling och andra investeringar står virkesköparen till ditt förfogande med råd, upphandlingar, entreprenörskontakter mm.

Virkesköp. Med ett förvaltningsavtal prioriteras du
alltid som virkesleverantör. Det innebär att du har förtur
när du ska sälja virke i samband med gallringar och avverkningar. Detta är speciellt fördelaktigt när virkespriserna stiger, som exempelvis i högkonjunkturer. Men också
vid särskilda omständigheter, som stormfällning. Med
förvaltningsavtal får du också en extra förvaltningspremie
för virket som du levererar.

Avverkning
Med oss kan du vara säker på att dina avverkningar utförs på bästa tänkbara sätt, både
ekonomiskt för dig och ekologiskt för din skog.

Gallring
Gallring är den viktigaste, tillväxtskapande
åtgärden i skogen. Vi ser till att gallringen blir
utförd i rätt tid och så kostnadseffektivt som
möjligt.

Skogsbruksplan
Som Sveriges största skogsägare har vi gedigen erfarenhet av att utarbeta skogsbruksplaner
för alla behov och omfattningar.

Röjning
Att röja på rätt sätt kräver stor kunskap och
erfarenhet. Genom att anlita oss försäkrar du
dig om att åtgärden höjer kvaliteten och värdet
på din skog.

Återväxt/plantering
Sådd, självföryngring eller plantering? Vilka
trädslag? Med oss kan du vara säker på att
föryngringen sker på det sätt som passar dina
skogsskiften bäst.

Markberedning
Är ofta nödvändigt för ett lyckat föryngrings
resultat. Vi säkerställer att åtgärden utförs korrekt, i rätt tid med rätt maskiner och kompetens.

Gödsling
Vi kan avgöra om gödsling behövs. Finns behov
ser vi till att gödslingen utförs på bästa möjliga
sätt, och i enlighet med gällande lagar och
förordningar.

En både ansvarstagande
och tillväxtskapande
partner
Med ett förvaltningsavtal hos oss på Sveaskog är din skog
i trygga händer. Som Sveriges ledande skogsföretag verkar
vi för att utveckla skogens värden. Vi har lång erfarenhet av
att jobba med långsiktiga leverantörsavtal. Utbildnings- och
kompetensnivån hos våra virkesköpare är hög. Sveaskog har
en stor samlad kunskap inom skogens alla områden, något
som du via ditt förvaltningsavtal får tillgång till.
I oss får du också en samarbetspartner som kommit långt
miljömässigt. Som medlemsföretag i FSC® främjar vi ett
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt hållbart
skogsbruk. FSC® genomsyrar alla skötselåtgärder vi åtar oss.

Enkel och lönsam certifiering
Som samarbetspartner till oss kan vi erbjuda en certifieringslösning där du och andra privata skogsägare delar på ett
certifikat som Sveaskog administrerar. En fördel är att det blir
enklare och billigare än att ha eget certifikat. En annan fördel
är att din skog blir värdefullare tack vare allt större efterfrågan
på certifierat virke.

FSC® är en oberoende internationell organisation för
certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att
skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljö
mässigt, socialt som ekonomiskt. FSCs logo på
produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk
och produkttillverkning enligt FSCs regler.

Trygga
förvaltningsavtal
med Sveaskog
977-4179 • V3 • 141023 • TR/Ågrenshuset

Att ta väl hand om sin skog kräver både tid, kunskap och intresse – vilket inte alltid är så
lätt att uppbringa i dagens uppskruvade tempo. Det kan också vara komplicerat om skogsfastigheten finns på annan ort eller om den ägs tillsamman med andra. En bra lösning för
att säkerställa bästa möjliga skötsel och tillväxt är att ingå förvaltningsavtal med oss på
Sveaskog.
Hos oss får du en personlig rådgivare som skräddarsyr ett förvaltningsavtal efter dina
förutsättningar och behov. Med avtalet kan du också vara trygg i att skogen sköts på bästa
sätt ur miljösynpunkt och i förhållande till gällande lagar och regler.
Förutom långsiktighet ger avtalet direkta fördelar som förtur och förvaltningspremier vid
virkesförsäljning. Som avtalsleverantör prioriteras du också vid särskilda omständigheter
som stormfällning. För mer information om hur ett avtal för just dig skulle se ut, kontakta
den av våra virkesköpare som finns närmast dig.

Sveaskog, tel 0771-787 000, www.sveaskog.se

Våra
tjänster:

Slutavverkning
Gallring

Vägar
Certifiering

Biobränsle
Skogsbruksplan

Röjning
Återväxt/plantering

Gödsling
Markberedning

Förvaltning

Vi på Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser.
I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden.

