
MÅL – OCH EN STRATEGI FÖR ATT NÅ DIT 
Ibland är det svårt att sätta ord på förväntningar och målsätt-
ningar i sitt skogsbruk. Men kom ihåg att det ofta inte är en 
fråga om antingen eller. I de allra flesta fall är det målsättningar 
för ekonomi, miljövärden och upplevelsevärden i kombination 
med god riskhantering som gör att du når dit du vill. 

MÅLEN AVGÖR VÄGEN FRAMÅT 
Oavsett hur dina drömmar, din situation och din skog ser ut är 
det viktigt att sätta ord på vad du vill. Det är först när du vet 
vart du ska som du kan välja rätt väg i skötseln av din skog. 

UTFORSKA VAD DU VILL  
Vi möter dig på din hemmaplan och hjälper dig utforska vad 
du vill och kan få ut av din skog. Om ni är flera som äger 
tillsammans hjälper vi er med en konstruktiv dialog där alla får 
komma till tals. Resultatet blir en dokumentation av vilka 
målsättningar som gäller och vilka värden som ska utvecklas  
på fastigheten. 

DÄRFÖR VÄLJER VI MÅLANALYS 

”Vi ville tydliggöra målsättningarna för vårt skogsbruk  för att 
få bättre kommunikation med dem som sköter skogen. Samtidigt 
förbättrades vår relation till banken som fick klart för sig hur 
vi tänker.”

”Nu har vi delägare satt ord på att det viktigaste är virkespro-
duktionen, jaktupplevelserna och att hålla öppet runt torpet. 
Det skapar förutsättningar för en långsiktig skogsförvaltning där 
alla blir mer nöjda.” 

”Eftersom vi vet vad vi vill att skogen ska ge kan vi 
lättare ta ställning till vilken skogsskötsel som passar oss.”

”Det blir lättare att utveckla fastigheten när vi vet vilka värden som 
är viktigast för oss.” 

Vill du veta mer – vänd dig till närmaste 
skogsförvaltare på Skogssällskapet. 
Ring 0771- 22 00 44 eller gå in på www.skogssallskapet.se

FÖRDJUPAD MÅLANALYS GER SVAR 

+  Vilka målsättningar som gäller och vilka värden som ska  
 utvecklas på din fastighet?

+ Vilken väg du ska välja för att nå dina målsättningar.

+ Vilka avvägningar som krävs för att alla delägare  
 ska nå sina mål. 

+  Utgångspunkt för att ta fram en skogsstrategi för din fastighet 

+ Utgångspunkt när du vill formulera en strategi för hantering  
 av risk, till exempel för storm- och insektsskador.

MÅLANALYS FÖR PRIVATA MARKÄGARE

”Jag fick utmana mig själv när vi jobbade fram mål för min fastighet. Nu kan jag å 
andra sidan avgöra vilket skogsskötselprogram som ger det virkesförråd, det kassaflöde och 
den lönsamhet som jag vill ha på en acceptabel risknivå. Att kunna redovisa utfallet av olika 

skogsskötselprogram underlättar dessutom kommunikationen med min bank.”

Anders Koskull, Engaholm 

Vi hjälper dig att öka avkastningen och utveckla verksamheten på ditt mark- och skogsinnehav. Utan egen 
industri står vi fria att söka de bästa virkesaffärerna åt dig. Skogssällskapet sköter 500 000 ha skog tillsammans 
med stora och små skogsägare. Vi hanterar ca 1,6 miljoner m3 virke och omsätter 1,2 miljarder kronor per år.
Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som varje år delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling.


