Prislista
Plantor 2021

Pris gran, tall och contorta
Storlek

Extra stor täckrot

Stor täckrot

Medelstor täckrot

Liten täckrot

Tillväxtklass

Conniflex

Obehandlad

Elit

6,35

Premium

5,85

Standard

5,45

Elit

5,60

Premium

5,10

Standard

4,75

Elit

3,93

Premium

3,58

Standard

3,28

Elit

2,50

2,00

Premium

2,30

1,80

Standard

2,15

1,65

Inkl. mekaniskt skydd

Obehandlad

Rätt val av planta ger ett försprång
som växer med tiden. Med våra kompletterande tjänster markberedning
och plantering, sparar du tid, minimerar risker samtidigt som dina plantor
får bästa tänkbara start.
Vårt mål är att se till att du får en
kvalitetssäkrad och effektiv föryngring
av din skog. Därför har vi en rikstäckande organisation och fröplantager
över hela landet. Vi erbjuder det bästa
frömaterialet, anpassat till varje
regions speciella förhållanden. Det ger
plantor anpassade efter klimat, marktyp och vattentillgång vilket maximerar tillväxten på din skog.

Storlek

Tillväxtklass

Stor barrot
(endast gran)

Premium

5,20

3,80

Standard

5,05

3,65

Benämning

Premium

4,95

3,55

Elit

Standard

4,80

3,40

Premium

14,1-19,9%

Premium

6,10

4,70

Standard

0,0-14,0%

Standard

5,90

4,50

Premium

5,95

4,55

Standard

5,80

4,40

Barrot
Stor TePlus
(endast gran)
TePlus

Tillväxtklass
Tillväxtvinst*
≥ 20,0%

*Med tillväxtvinst avses de förädlade
plantornas tillväxt vid optimal
användning jämfört med 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

Hybridlärk

1/1

8,19

Sibirisk lärk

TR

5,36

Sitka

2/1

5,67

Sitka

TR

5,46

Douglas

1/1

7,93

Klibbal

1/1

6,28

Vårtbjörk

1/1, TR

6,39

Glasbjörk

1/1, TR

6,39

2/0

7,93

Bok
Hybridasp
Skogsek
Jättepoppel

TR

11,85

1/1, 2/0

7,93

1/0

10,20

Föryngringsgaranti
Mycket kan hända under de 60-70 år
det tar från planta till avverkningsfärdig skog. Därför kan det vara tryggt
att veta att Svenska Skogsplantor
erbjuder en föryngringsgaranti som
omfattar markberedning, plantering
och snytbaggeskydd.
Läs mer på
skogsplantor.se/tjanster/garantier

Högre värde i skogen med förädlade plantor
Du kan i högsta grad påverka värdet på din skog redan från början. Förädlade
plantor har stora fördelar jämfört med oförädlat material. Plantorna ger ökad
vitalitet, hög virkeskvalitet, snabbare tillväxt och högre motståndskraft mot angrepp. Värdeökningen gör att din investering snabbt visar plus.
Elit
Premium
Standard
Oförädlat

Miljövänliga skyddsbehandlingar
Conniflex är marknadens mest använda skyddsbehandling mot snytbagge
och bygger på en sandbeläggning
som skyddar plantan. Över 400 miljoner täckrotsplantor har hittills behandlats med bevisat goda resultat.

Beställning
Kontakta närmaste kundansvarig
eller lägg din order i plantwebben på skogsplantor.se.
Telefon 0771-355 355.

Vi erbjuder även andra effektiva skydd.
MultiPro är en specialdesignad papphylsa som skyddar barrotsplantor
mot snytbaggeangrepp de första
känsliga åren.

Ansvarsfull plantproduktion
För oss är det viktigt att bedriva och
utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt samtidigt som
vi tar ansvar för kommande generationer. Vi har som exempel fasat ut all
fossilbaserad uppvärmning till fördel
för biobränsle och vi genomför just nu
omfattande försök med sågspån som
ersättning för ogräsmedel.

Förläng säsongen
Det finns möjligheter att sprida ut det traditionellt sett vårbaserade föryngringsarbetet över året. Allt fler utnyttjar möjligheterna med höstplantering och i norra
Sverige levereras plantor i växt under hela sommaren. Kontakta oss så berättar vi
mer om de möjligheter som finns där du bor.

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.

För utlämningsställen, scanna
QR eller besök
skogsplantor.se.

Försäljningsvillkor
Prislistan gäller vid avhämtning
från valfritt utlämningsställe.
Minsta volym är 100 plantor samt
obruten låda/säck. Vid större
volymer, begär offert. Vid köp
under 1 000 plantor tillkommer
30% på listpriset (gäller ej köp via
Plantwebben). Orderbekräftelse
är bindande för köparen vad
gäller pris och kvantitet. Svenska
Skogsplantors allmänna bestämmelser och övriga leveransvillkor
tillämpas.

Vi kan föryngring
Svenska Skogsplantor är landets ledande aktör inom skogsföryngring. Vi har specialistkompetens inom
frö, fröförädling, odling och plantor. Därtill erbjuder vi ett brett utbud av tjänster som markberedning,
plantering, skyddsbehandlingar och rådgivning.
Svenska Skogsplantor driver fem plantskolor, är delägare i och förvaltare av 110 fröplantager över hela
landet. Sedan 2003 ingår vi i Sveaskog och har 115 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.

Kundtjänst
Telefon 0771-355 355
skogsplantor.se

