
SÄTT ORD PÅ VAD SKOGEN SKA GE 
Det är många som berörs av hur de offentligt ägda skogarna 
förvaltas. I regel står också stora ekonomiska värden  
på spel. Med tydliga och välförankrade mål ökar  
möjligheterna att tillgodose många olika behov genom  
att göra rätt avvägningar.

FÅNGA INTRESSENTERNAS BEHOV  
I den fördjupade målanalysen hjälper Skogssällskapet  
politiker, tjänstemän och intressenter att sätta ord på vilka 
värden skogen och skogsbruket ska bidra med. Det handlar 
bland annat om ekonomi, friluftsliv, turism och miljövärden 
som biologisk mångfald och klimatnytta. Vi hjälper också 
skogsägare göra avvägningar så att olika nyttigheter kan 
balanseras i förhållande till varandra. 

I TJÄNSTEN INGÅR: 
1. Startmöte kunden. 
2. Kartläggning av intressenter och deras behov. 
3. Bearbetning av dialogresultat. 
4. Presentation och diskussion. 
5. Fortsatt bearbetning. 
6. Leverans. 
7. Intern process hos kunden.

 

MÅLANALYS GER SVAR 

+ Vilka målsättningar för till exempel ekonomi, miljö, rekreation,  
 jakt och landskapsbild som ska styra skogsskötselns inriktning.

+ Vilka målsättningar som ska styra avvägningarna  
 mellan olika intressen.

+ Utgångspunkt för naturvårds-, mångbruks- och/eller  
 viltförvaltningsplan. 

+  Utgångspunkt för planering av rekreationsområden.  

+ Utgångspunkt för planering av skötsel i framtida  
 exploateringsområden. 

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.

MÅLANALYS FÖR OFFENTLIGA MARKÄGARE

”Med politiskt förankrade målsättningar för kommunens skogsbruk vet vi nu vilka vägval 
vi ska ta i skogsskötseln. Vi vet bland annat att vi har politiskt stöd för att bruka våra tätortsnära 

skogar mycket försiktigt och att vi i vissa typer av gallring ska sträva efter större lövinblandning och 
mer ljusinsläpp. Det är ett stort steg jämfört med att bara ha en skogsbruksplan att utgå ifrån.”

Ann-Marie Andreasson, mark- och exploateringsingenjör, Arvika kommun. 

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


