SKOGSSTYRELSEN
Torbjörn Brunberg
2017-02-13

Kostnader och intäkter år 2016
Tillämpliga sekretessbestämmelser hos Skogsstyrelsen: 19 kap. 1-3 §§ och 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftslämnare:

Skickas till:

För större bolag även landsdel
(V v vid behov ändra till aktuella uppgifter):

Torbjörn Brunberg
SkogForsk
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA

Produktiv skogsmark 1000 ha
N Norrland

S Norrland

Svealand

Götaland

AC, BD

X, Y, Z

AB, C, D, S, T, U, W

Övriga län

Egen

Rotköp

Avverknings-

Leverans-

uppdrag

virke

Del 1: Skogsbruk

skog
Virkesvolym

1000 m³fub

Anskaffning

Kr/m³fub

Drivning

-"-

Skogsvård

-"-

Vägar

-"-

Övriga kostnader

-"-

Administration

-"-

S:a till bilväg

-"-

Ingår ej
*
*

*

* Ingår som regel i anskaffning ovan

Alla kostnaderna fördelas på virkesvolymen längst upp i resp. kolumn.
Ev. försålda avverkningsrätter noteras i enkätdel 5. Se Anvisningarna sidan 1.

*

Del 2: Virkesförsäljning och vidaretransport
Timmer
Tall
Virkesvolym

Massaved

Gran

Barr

Gran

Löv

1000 m³fub

Pris fritt bilväg

Kr/m³fub

Virkestransport

-"-

Virkesmätning

-"-

S:a fritt industri

-"-

Vidaretransportavst.

km

Del 3: Drivning av rundvirke (timmer och massaved)
Föryngringsavverkning
Egen Annans
skog *
skog
Virkesvolym

1000 m³fub

Avverkning

kr/m³fub

Skotning

-"-

Fördelad omkostnad

-"-

S:a drivning

-"-

Storm
skog

Gallring

Egen Annans
skog * skog

Påverkande faktorer:
Medelstam
Uttagen volym

m³fub
m³fub/ha

Ja  
Ja 
* Kryssa i rutorna ovan om respektive kolumn innehåller väsentligt inslag av drivning på
annan mark men kostnaderna har inte kunnat särskiljas. 

Storm
skog

Del 4: Skogsvård på egen mark
Hektar

Åtgärd:

1 000 kr

Hyggesrensning
Markbehandling
Hyggesbränning
Sådd
Plantering. Observera *)
Hjälpplantering
Röjning
Gödsling
Underväxtröjning
Övriga skogsv.åtgärder

(

)

Gemensam omkostnad

(

)

S:a skogsvård

(

)

*) Kostnaden ska omfatta både plantor och arbetet att utföra själva planteringen!
( ) Utgår om uppgiften anses alltför osäker

Del 5: Övriga åtgärder på egen skog
Sålda avverkningsrätter:

1000 m3fub
( 1 m3sk =0.84 m3fub)

Föryngringsavverkning
Gallring
1000 kr
Förvaltning (Adm. och övrigt
som ej ingår i enkätdel 1. Se anvisn.)

Km

1000 kr

Bilvägbyggnad
Bilvägunderhåll

(

)

(

)

Ny-, skyddsdikning
Dikesunderhåll
Naturvård (utförd separat)
*)
*)
( ) Utgår om uppgiften anses alltför osäker

*

Ange förekomst av t ex rågång-, lantmäteri- och fastighetsarbeten,
skogstaxering, stamkvistning m.m.

PRECISERINGAR

(I stället för upprepningar kan större företag här referera till att giltiga förhållanden redan har
preciserats för landsdelen ____________________________ )
Ja

Nej

Delvis

Vet ej
Försumbart

Enkätdel 1: Skogsbruk
Enkätdelen omfattar:
centralt finansierad forskning och utveckling
även jakt, fiske och övriga nyttjanderätter













Investeringsbilvägar, nybyggnad
“
, underhåll
Drivningsbilvägar (helt avdragsgilla byggnadsåret), nybyggnad
Drivningsbilvägar, underhåll













































fler sortiment än ti och mav, t ex kubb, sparrar









kostnaden för central virkesavdelning
handelsprovisioner, -marginaler













































”Vägar” omfattar:

”Administration” omfattar:
tjänstemän på bevakningar
”
” förvaltningar
”
” central stab
”Övriga kostnader” innefattar främst:
___________________________

___________________________

Enkätdel 2: Virkesförsäljning & vidaretransport
(Själv)kostnader för virkesförsäljning finns även i enkätdel 1
Enkätdelen omfattar:
Priset fritt bilväg omfattar:

Priset fritt bilväg är en källuppgift
(markera Nej om Ni utgått från bättre kända priser fritt industri och
subtraherat ”bakåt” till bilväg)
Enkätdel 3: Drivning av rundvirke
”Drivning” omfattar:
övrig drivning t ex fröträd och stormfällning
drivningspersonalens egen planering
drivningspersonalens övriga tid under markpass
”Fördelad omkostnad” omfattar främst:
_________________________

_______________________

Vår redovisning särskiljer egna maskiner och entreprenörer

Kommentarer till enkäten allmänt eller någon av dess delar:

Tack för hjälpen!

