
Värdefullare skog 
med förädlade plantor



Vad vill du att din skog 
ska vara värd om 60 år?
Jo, du kan i högsta grad påverka värdet.
Redan från början. Genom att välja rätt 
plantor skaffar du dig ett försprång som 
dessutom växer med tiden. Därför är det 
tryggt att välja Svenska Skogsplantor. 
Vårt viktigaste mål är att se till att du får 
bästa tänkbara plantor till din skog. För 
detta har vi över 1 000 hektar plantager 
över hela landet och har tillgång till det 
bästa frömaterialet, anpassat till varje 
regions speciella förhållanden.

Vilka plantor ska du välja då?
Tumregeln är ”ju mer förädlad, desto 
bättre”. Redan 1:a och 2:a omgångens 
plantager ger stora vinster jämfört med 
oförädlat material. Elitfröerna finns fort
farande i begränsad volym men ger upp 
till 24% ökad tillväxt.

Det förädlade materialet ger också 
bättre virkeskvalitet, högre härdighet och 
motståndskraft mot skador och angrepp 
av svampar och insekter. Att satsa några 
extra ören på plantorna idag ger dig 
högre avkastning i slutänden. På vår 
hemsida kan du snabbt räkna ut värdet 
på din investering.

Kombinerar du dessutom förädlade 
plantor med skyddsbehandling mot 
snytbagge och viltbetning försäkrar 
du dig om att din investering inte går 
till spillo. 
    
I trygga händer
Svenska Skogsplantor är landets ledande 
företag inom skogsföryngring och plan
tor. Tack vare en gedigen kompetens, 
en rikstäckande organisation och god 
lokalkännedom vet vi vad som är bäst för 
våra kunder, oavsett var skogen finns. För
utom förädlat frö och plantor erbjuder vi 
även markberedning och plantering så 
att din föryngring får bästa möjliga start. 
Hör av dig så hjälper vi dig!
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Elitfrö ger dig maximal växtkraft. Jämfört med oförädlat beståndsfrö 
ger det upp till 24 % högre tillväxt, men även jämfört med annat 
förädlat material är elitfrö klart lönsammare. Kurvorna visar kalkylerad 
värdeutveckling av granbestånd i Götaland. Baserat på bonitet G28, 
aktuell ränta och virkespris.

Det är skillnad på plantor och plantor. Oavsett var i landet du har ditt 
bestånd och vilken bördighet (bonitet) marken har, finns det mycket 
att vinna på att välja rätt planta. Diagrammet visar kalkylerat värde 
per hektar efter 60 år för olika bonitet i Götaland.
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Så mycket ökar värdet på din skogRäkna på: skogsplantor.se/ berakna-vardet- pa-din-skog



Det har aldrig varit lättare  
– och tryggare – att beställa plantor 
På Plantwebben kan du snabbt söka information och enkelt hålla koll på dina 
beställningar och leveranser. Precis när du själv har tid. Dessutom kan du få 
plantorna levererade hem till din gård eller hyggeskant. Allt vi behöver är en adress 
och ett mobilnummer. Sedan bestämmer du vilken vecka som passar för leverans.
 
Svenska Skogsplantor levererar alltid frön och plantor av högsta kvalitet, 
anpassade efter olika regionala förhållanden.  
 
Plantwebben hittar du på skogsplantor.se

0771355 355
www.skogsplantor.se


