
RÅVARA
SKOGSFÖRVALTNING

I snart 100 år har vi förädlat skog och skapat 
produkter av högsta kvalitet till trä- och bygg-
marknaden i Sverige och för många andra 
marknader runtom i världen. 

Som en del i vår kundanpassning har vi under 
många år arbetat med utvalda längder på timret 
från skogen. Våra huvudlängder på färdigvaran 
är i dag 3,0, 4,2 och 5,4 meter. Detta numera 
väl inarbetade längdprogram ger stor trygghet i 
att vi alltid kan tillhandahålla varor i våra utvalda 
längder oavsett årstid eller konjunktur.

AB Karl Hedin (Huvudkontor)
Box 2008
SE-737 02 Fagersta
Sweden
Tel: +46 223 435 00
Fax: +46 223 144 74

Besöks-/leveransadress:
Bergslagsvägen 49
737 33 Fagersta

www.abkarlhedin.se
www.bergslagspanel.se
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Vilken är din målsättning?
Ett förvaltningsavtal hos AB Karl 
Hedin Råvara ser olika ut beroende 
på vad du som skogsägare har för 
målsättning med ditt skogsägande. 
Oberoende hur avtalet utformas får du 
alltid tillgång till någon av våra virkes-
köpare som personlig rådgivare.

Åtgärdsplan
Tillsammans går vi igenom fastighe-
ten och defi nierar lämpliga åtgärder 
enligt våra utvecklingstjänster. Däref-
ter upprättar och genomför virkeskö-
paren överenskomna och nödvändiga 
skogsvårds-, gallrings- och avverk-
ningsplaner. 

Tillsyn av din skog
Virkesköparen åtar sig en kontinuer-
lig tillsyn av fastigheten, exempelvis 
rågångar, vägförbättringar och nöd-
vändiga dikesrensningar. Inventering 
av torrskog, vindfällen och insektsan-
grepp.

SKOGSFÖRVALTNINGSKONCEPT MED 
AB KARL HEDIN RÅVARAS UTVECKLINGSTJÄNSTER

Budget, redovisning 
och återrapportering
Vid slutförda åtgärder får du en 
redovisning över vad som uträttats 
på fastigheten samt det ekonomiska 
utfallet.

Kontakt med myndigheter
AB Karl Hedin Råvara åtar sig de 
myndighetskontakter som berör fastig-
heten i skogliga ärenden, till exempel i 
samband med att föreslagna åtgärder 
genomförs.

Uppdatering av Skogsbruksplan
Vi har god erfarenhet och tillhanda-
håller skogsbruksplan på din fastighet 
där genomförda åtgärder kontinuerligt 
uppdateras i planen.

Virkesförsäljning
Med AB Karl Hedin Råvaras förvalt-
ningsavtal prioriteras du alltid vid 
försäljning av ditt virke. Det innebär 
att du alltid har förtur när du ska sälja 

virke i samband med gallring och 
avverkning vilket är till din fördel vid 
stigande virkespriser eller då särskilda 
omständigheter uppstår, t.ex. storm-
fällning.

Kontakt med skogs- och 
miljövårdande myndigheter
AB Karl Hedin Råvara kan exempelvis 
representera dig i vägsamfälligheter 
och jaktärenden.

Redovisning, bokslut och 
deklaration
AB Karl Hedin Råvara kan hjälpa dig 
med rådgivning, ekonomi, juridik och 
drift av skogs- eller jordbruksfastig-
heter. Vi tar även hand om behov av 
utarrendering och uthyrning, bokslut 
och deklaration samt budgetering.

Tillsyn av fastigheten
Vid behov kan vi utöka vår tillsyn att 
även inkludera byggnader och andra 
enheter på din fastighet.

– en klok värdeutveckling



Fördelen för dig som skogsägare att ingå ett 
förvaltningsavtal med oss är att du själv kan 
välja hur mycket du vill ha hjälp med och 
vilket resultat du vill nå med förvaltningen.  
I vårt förvaltningskoncept utgår vi alltid 
från dialogen med dig och dina önskemål. 
Vi säkerställer därefter en professionell 
skogsskötsel med hjälp av våra utvecklings-
tjänster och genom kontinuerlig tillsyn 
av din skogsfastighet tryggar vi det bästa 
resultatet för dig och din skog.

Varför ska du välja skogsförvalt-
ning med AB Karl Hedin Råvara?
Vi är ett lokalt familjeföretag som verkat i 

SKOGSFÖRVALTNING MED 
AB KARL HEDIN RÅVARA
Vi på AB Karl Hedin Råvara tycker att skogsägandet ska vara enkelt och tryggt. Sedan början av 
1900-talet har vi brukat våra egna skogar med framgång och vi har verkligen lärt oss mycket på resan. 
Nu vill vi dela med oss av den kunskap vi samlat på oss under åren till dig i vårt förvaltningsavtal.

Bergslagen under snart 100 år. Varje dag 
känner vi en stor stolthet över vårt företag 
och en stark förankring och samhörighet 
med den lokala bygden och de människor 
som lever där. Våra kunniga virkesköpare 
hjälper dig genom våra utvecklings-
tjänster till ett lönsamt, långsiktigt och 
hållbart skogsägande.

Med vår skogsförvaltning 
• Föreslår vi lösningar som du beslutar om
• Tar vi fram en årlig åtgärdsplan
• Ser vi till din skog
• Budgeterar, redovisar och återrapporterar 

vi årets utförda arbete

• Representera dig i kontakt med 
myndigheter

• Uppdaterar vi din skogsbruksplan
• Prioriteras du vid virkesförsäljning, 

t.ex. vid stormfällning

Dessutom kan vi erbjuda
• Fördjupad kontakt med skogs-och 

miljövårdande myndigheter i ärenden 
som rör skogsförvaltning

• Ekonomisk service i form av redovisning, 
bokslut och deklaration

• Tillsyn av dina byggnader

Resultatåterbäring på dina 
virkesleveranser
Du som ingår ett skogsförvaltningsavtal 
får den unika möjligheten att ta del av 
AB Karl Hedin Råvaras resultatåterbä-
ring. Det innebär att du får ta del av vin-
sten de år AB Karl Hedin Sågverk gör bra 
resultat. Resultatåterbäringen baseras på 
dina inmätta virkesleveranser under året.

Förmåner
När du ingår ett skogsförvaltningsavtal med 
oss berättigas du till alla de specialerbjudan-
den och förmåner vi har för våra leverantö-
rer. Det innebär inbjudningar till � skeda-
gar, hockeykvällar, resor och utbildningar. 
Dessutom får du bra inköpsvillkor hos våra 
bygghandlare.

MILJÖ- OCH NATURHÄNSYN

Hela kedjan 
– från Planta till Planka
AB Karl Hedin har en unik position på 
marknaden med kontroll på hela trä� ödet 
genom företaget. Från eget skogsinnehav 
och råvaruinköp via sågverk till bygghandel 
och emballage. Tack vare kunniga medar-
betare och traditionen kan vi garantera dig 
att vi har kontroll på kvaliteten från planta 
till planka.

Specialsortiment
Vi är en trähandelskoncern med timmer i 
fokus. Det innebär att vi ständigt jobbar för 
att öka andelen timmer i vår skogsskötsel. 
Därför har vi tagit fram � era specialsorti-
ment som höjer timmerandelen och värdet 
i din skog och som är anpassade för de 

produkter vi förädlar fram. Några av dessa 
är Säterblock, Knivfura, Krylbokubb och 
Emballagetimmer.

Den rätta vägen
Rätta Vägen är samlingsnamnet för det 
utvecklingsarbete vi driver inom plane-
ring- och drivningstekniska frågor. Mål-
sättningen är att hela tiden höja kvaliteten 
i det arbete vi gör i skogen och att du 
som skogsägare känner dig nöjd med vårt 
arbete. Arbetet omfattas bland annat utav 
att minska riskerna för körskador och öka 
mätnoggrannheten vid aptering.

OM VÅRA UTVECKLINGSTJÄNSTER
Utvecklingstjänsterna är ett paket av skogliga åtgärder med 
syfte att öka värdetillväxten på din skogsfastighet. Det är en bra 
och trygg lösning för dig och din skog.

alltid efter att överträffa vad lagstift-
ningen kräver.

Vi eftersträvar samtidigt ett ekono-
misk, ekologiskt och socialt hållbart 
skogsbruk för alla skogsägare oavsett 
om skogen brukas för industrin eller 
rekreationsområde för människor som 
vi själva och andra nu och i framtiden.

AB Karl Hedin Råvara tar ansvar 
för natur och miljö, brukandet 
och nyttjandet av skogsmark. Vår 
ambition är att alltid göra det lilla 
extra, att alltid vårda och skydda 
naturvärden med största möjliga 
hänsyn så länge det är ekonomiskt 
rimligt. Att följa lagen är den ab-
soluta miniminivån, men vi strävar 

Vi anser att det är ett stort och 
viktigt ansvar att se till att skogens 
produkter förädlas och skapar 
ekonomiska nyttigheter till gagn för 
skogsägare, anställda, entrepre-
nörer och staten. Det är i grunden 
dessa nyttigheter som byggt och 
fortfarande bygger det välstånd vi 
har i Sverige.

Våra utvecklingstjänster tar hand om 
din skog på bästa sätt, anpassade 
efter dina behov och önskemål. De 
sträcker sig genom hela kedjan av 
skogliga åtgärder där vi sköter skogen 
på ett sätt som är unikt.

Exempel på det unika är att vi 
Kubbgallrar vilket innebär att vi 

Möjlighet till 

RESULTAT-
ÅTERBÄRING 

på årets virkes-
leveranser

tar timmer ända ner till 10 
cm i toppdiameter där andra 
gör massaved eller att vi i 
slutavverkningar gör timmer av 
rötskadade stockar som andra 
gör till bränsleved. På detta vis får 
du en högre timmerandel och ett 
högre värde på din skog när du 
använder våra utvecklingstjänster.

Vänd blad för att läsa mer om 
vad vi kan erbjuda dig!


