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I dagsläget är ett 30-tal skogsbruksplaner klara och har le-
vererats till Orsa Besparingsskogs delägare. Några av dem 
vi pratat med uttrycker att ”vi beställde skogsbruksplanen 
eftersom det är dags för generationsskifte” eller ”bra att 
jag ser hur mycket röjning som behöver göras så jag kan 
planera våren”. En skogsbruksplan är ett bra underlag för 
att sköta skogen på ett effektivt och hållbart sätt.

Vad kostar skogsbruksplanen för mig som delägare?
– Skogsbruksplanen kostar 25 kr/ha samt startavgift 800 

kr/plan. Totalkostnaden subventioneras av Orsa Bespa-
ringsskog som täcker övriga kostnader. En skogsbruksplan 
per ägarkonstellation/brukningsenhet erbjuds. Den som 
så önskar kan uppgradera planen till en certifierad Grön 
plan. Vi debiterar självkostnadspris för merarbetet. Moms 
tillkommer på alla priser. Kostnaderna är avdragsgilla i nä-
ringsdeklarationen.

Hur levereras skogsbruksplanen?
– Som standard levereras skogsbruksplanen via  

pcSKOGs digitala molntjänst på webb och i app. Vill du 
dela planen med andra delägare eller kanske entreprenörer 
som behöver få tillgång till den kan du låta dem ta del av 
uppgifterna direkt i webb och app. I webb-planen finns 
också en uppsättning pdf:er som du själv kan skriva ut på 
papper om du önskar.

Hur beställer man sin skogsbruksplan?
– Skogsbruksplanen beställs via ett webbformulär på Be-

sparingsskogens hemsida, www.orsabesparingsskog.se.

Hur går det till att skapa en plan?
– I Besparingsskogens databas finns beståndsuppgif-

ter från laserskanningen. Efter fältbesök på all skogsmark 
kompletteras databasen med ståndortsuppgifter och åt-
gärdsförslag. När hela planen blivit inventerad och inrap-

porterad till databasen görs en slutkontroll för att säkerstäl-
la att hela arealen är redovisad och att fältbesök genomförts 
på all skogsmark. Därefter sker exporten till webb och app, 
och samtidigt skickas e-post till den e-postadress om angavs 
vid beställningen. Har du inte uppgett någon e-post-adress, 
eller begärt planen i något annat format, levereras planen 
enligt dessa önskemål.

Status just nu
– Fältinventeringen utförs av både egen personal och av 

underentreprenörer. I skrivande stund är det tre fältinven-
terare som arbetar med skogsbruksplaner. Vi har hittills fått 
in beställningar på ungefär 24 000 ha, fördelat på 260 planer, 
och om inte snön kommer ovanligt tidigt i år hoppas vi 
att ungefär hälften ska bli färdiginventerat innan vintern. 
Vi har hittills levererat ett trettiotal planer, och ytterligare 
planer står på tur för slutgranskning. Ambitionen är att 
planer beställda tom Q1 2019 ska färdigställas innan snön 
kommer.

Frågor om skogsbruksplaner och beställning 
Kontakta Anna Beronius 
Tfn: 0251- 59 74 80 
E - post: anna.beronius@besparingsskogen.se

 Beställ din digitala

SKOGSBRUKSPLAN
Skogsbruksplanen ger dig en bra överblick av din 
skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska 
generarationsskifta, planera nästa års verksamhet el-
ler bara vill ha koll på din fastighet. Fortfarande finns 
möjlighet att beställa din digitala skogsbruksplan av 
Orsa Besparingsskog.  

Skogsbruksplanen innehåller

• Karta över fastigheten, med avdelningsgrän-
ser inritade.

• Avdelningsregister med uppgifter om skogen i 
varje enskild avdelning, i ord och siffror, base-
rad på mätningar och bedömningar. 

• Sammanställning med uppgifter för hela 
fastigheten. Uppgifter om virkesförråd, 
medelhöjder och medeldiametrar. Dessa 
bygger på laserskanningen som genomfördes 
sommaren 2018. 

• Avdelningsvisa ståndortsuppgifter och åt-
gärdsförslag inhämtade vid fältbesök.

Gör din beställning på
 www.orsabesparingsskog.se
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