Prislista

Plantor 2023

Pris gran, tall och contorta
Storlek

Extra stor täckrot

Stor täckrot

Medelstor täckrot

Liten täckrot

Tillväxtklass

Conniflex

Obehandlad

Elit

6,80

Premium

6,25

Standard

5,85

Elit

6,05

Premium

5,50

Standard

5,15

Elit

4,35

Premium

4,00

Standard

3,70

Elit

2,75*

2,25

Premium

2,55*

2,05

Standard

2,35*

1,85

Svenska Skogsplantor erbjuder
kvalitetssäkrade föryngringar och
högförädlade plantor, anpassade efter
både klimat, marktyp och vattentillgång. En förutsättning för snabb och
säker tillväxt.
Vi har tillgång till fröodlingar över hela
landet och det bästa frömaterialet.
Det kombinerar vi med expertkunskap
inom både plantor och skogsvårdstjänster. Våra kundansvariga arbetar
lokalt och kan hjälpa till med dina
föryngringsfrågor, oavsett var du har
din skog.

* Annan mekanisk behandling
Planttyp

Tillväxtklass

Stor barrot
(endast gran)
Barrot
Stor TePlus
(endast gran)
TePlus

Inkl. mekaniskt skydd

Obehandlad

Premium

5,55

4,10

Standard

5,40

3,94

Benämning

Premium

5,30

3,83

Elit

Standard

5,15

3,68

Premium

14,1-19,9%

Premium

6,55

5,04

Standard

0,0-14,0%

Standard

6,35

4,83

Premium

6,40

4,88

Standard

6,25

4,73

Tillväxtklass
Genetisk vinst*
≥ 20,0%

* Med genetisk vinst avses
plantornas förädlade egenskaper
som tillväxt, motståndskraft,
vitalitet och kvalitet i jämförelse
med plantor från lokalt
beståndsfrö.

Pris gäller kr/planta exklusive moms, vid köp av minst 1 000 plantor.

Pris övriga trädslag
Förutom de vanligaste trädslagen
erbjuder vi också flera andra barr- och
lövträd. Här är några prisexempel.
Kontakta oss för mer information.

Trädslag

Ålder/system

Pris från

1/1

8,61

Täckrot

5,88

Sitka

2/1

6,20

Sitka

Täckrot

5,93

Douglas

1/1

8,61

Klibbal

1/1

6,83

Vårtbjörk

1/1, Täckrot

6,98

Glasbjörk

1/1, Täckrot

6,98

2/0

8,66

Hybridasp

Täckrot

12,92

Skogsek

1/1, 2/0

8,61

1/0

11,13

Hybridlärk
Sibirisk lärk

Bok

Jättepoppel

Effektiva och miljövänliga skyddsbehandlingar
Conniflex är utvecklat av Svenska
Skogsplantor och marknadens mest
använda skyddsbehandling. Metoden
bygger på en sandbeläggning
som skyddar plantan mot snytbaggens gnag under två växtperioder.

Skogsvårdstjänster med garanterade resultat
Svenska Skogsplantor är mer än bara
en plantproducent. Vi erbjuder alla
tjänster som behövs vid föryngring,
så som markberedning, plantering,
behandlingar och återväxtkontroller.

Du kan med fördel anlita oss och få
arbetet utfört på ett fackmässigt sätt.
Då omfattas du dessutom av föryngringsgarantin som även omfattar
snytbaggeskyddet.

Högre värdeutveckling med
förädlade plantor
Föryngring är en investering i din
framtida skog och du påverkar värdet
redan från början. Markberedning och
plantering utgör de stora kostnaderna
men är nödvändiga för att lyckas. Vill
du höja skogens värdeökningen och
tillväxt ska du välja en högförädlad
planta. Plantan utgör en mindre del
av den totala föryngringskostnaden
men spelar kanske störst roll för din
skogs fortsatta utveckling. Du får ökad
vitalitet, hög virkeskvalitet, snabbare
tillväxt och högre motståndskraft mot
angrepp. Egenskaper som gör att din
investering snabbt visar plus.

Värde
Tid
Elit
Premium
Standard
Oförädlat

Här finns vi

Förläng säsongen
Det finns möjligheter att jämna ut föryngringsarbetet
över året. Under rätt förutsättningar fungerar höstplantering bra och i norra Sverige levererar vi plantor
i växt under hela sommaren. Kontakta oss så berättar
vi mer om vilka möjligheter som finns för din skog.

Läs mer på
skogsplantor.se/tjanster

Ansvarsfull plantproduktion
För oss är det viktigt att bedriva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt, hållbart sätt med ansvar för
kommande generationer. Vi har bytt ut all fossilbaserad uppvärmning till förmån för bioenergi och vi utvecklar biologiska metoder för bekämpning av svampangrepp och ogräs i våra odlingar.

Om oss
Svenska Skogsplantor är landets ledande aktör inom skogsföryngring. Vi har specialistkompetens inom frö,
fröförädling, odling, plantor och fältförhållanden. Därtill erbjuder vi skyddsbehandlingar och rådgivning.
Vi driver fem plantskolor och för att ha tillgång till det bästa frömaterialet förvaltar vi 1 000 hektar fröplantager över hela landet. Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog med 140 anställda.
Skogsägande är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över generationer. Men lönsamheten börjar här och
nu. Rätt beslut i ett tidigt skede, betalar sig mångfalt senare.
Precis här står Svenska Skogsplantor. Som din partner
när det gäller föryngring och skogsvård. Nära dig,
årsring efter årsring.
För utlämningsställen, scanna
QR eller besök
skogsplantor.se.

Beställning
Kontakta närmaste kundansvarig
eller lägg din order i plantwebben
på skogsplantor.se.
Telefon 0771-355 355.
Leverans
Plantorna levereras direkt hem till
din gård eller hyggeskant där tillgänglig väg och vändplats finns. Det
går också bra att hämta plantorna
vid något av våra utlämningsställen.

Försäljningsvillkor
Prislistan gäller vid avhämtning från valfritt utlämningsställe och
beställningar om minst 1000 plantor. Vid utkörning tillkommer fraktkostnad, se hemsida för aktuell kostnad. För beställningar under 1000
plantor tillkommer 30% på priset med undantag för beställningar via
plantwebben.
Minsta volym är 100 plantor och/eller obruten förpackning.
Orderbekräftelse är bindande för köparen vad gäller pris och kvantitet.
Svenska Skogsplantors allmänna bestämmelser och övriga leveransvillkor tillämpas.

Kundtjänst
Telefon 0771-355 355
skogsplantor.se

