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Målbilderna - ett värdefullt verktyg för miljöhänsyn
Målbilderna för miljöhänsyn är gemensamma för hela skogssektorn, för att maskinförare, planerare och
skogsägare ska hålla samma uppfattning om hur hänsynen ska utformas.
För dig som skogsägare kan målbilderna vara en bra vägledning när du beställer skogsbruksåtgärder.
Se filmen där skogssektorn berättar hur man använder målbilderna här.

Är du ny som skogsägare?
En stor del av den privatägda skogen kommer
inom de nämsta åren byta ägare. Är den en av
dem som nyligen ärvt eller köpt skog? På vår
hemsida finns information om vad du behöver
tänka på, tillsammans med konkreta tips på hur
du kan ge ditt skogsbruk en bra start.
Här hittar du våra råd till nya skogsägare.

Skador på din skog?
Ta hjälp av Mina sidor!
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Med snabbkartan kan du direkt i fält rita ut dina
skogsskador och använda som underlag när du
eller ditt ombud ska ta hand om det skadade
virket.
Logga in på Mina sidor och testa.

Lär dig mer om varierat
skogsbruk
Nu närmar sig sista anmälningsdag till våra
distanskurser i varierat skogsbruk. Denna våren
har vi kurser på temana Sköta lövskog,
Blandskogens fördelar och Hyggesfritt skogsbruk.
Dessutom en kurs riktad specifikt till
yrkesverksamma inom skogsbruket.
Gör kurserna i din egen takt, med stöd från våra
experter. Anmäl dig här.

Missa inte en skogsträff nära dig
Nu finns flera aktiviteter öppna för anmälan på vår hemsida, möjligheter för dig att skaffa ökade
kunskaper och möta skogsägare i ditt närområde. Skogsträffar, workshoppar, exkursioner och
diskussioner om olika delar i ett aktivt skogsbruk.
Här kan du läsa mer och anmäla dig.
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