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Din skog är värdefull
En välvårdad skog är en god investering för framtiden. 
Vi på AB Karl Hedin kan med stolthet se tillbaka på ett 
helt sekel med framgångsrik skogsvård av både våra 
egna och lokala skogsägares skogsfastigheter. 

Vi har kontroll på kvaliteten – ”från planta till planka”.

AB Karl Hedin Sågverk, Råvara
Tel 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se

Distrikt Väst: 
Box 24, 775 25 KRYLBO 
Lastgatan 4, 775 54 KRYLBO

Distrikt Öst: 
Vallvägen 6B, 756 51 UPPSALA

TRYGG FÖRYNGRING
– den bästa investeringen i din skog

#abkhravara

I samarbete med

Svenska Skogsplantor är ledande inom skogsföryngring med 
lokal närvaro över hela landet. Förädlat frö och kvalitetsplantor 
erbjuds tillsammans med markberedning och plantering för en 
professionellt utförd föryngring.



TÄNK FRAMÅT 
– långsiktigt & hållbart med ansvar för kommande generationer

En väl genomförd föryngring är den bästa 
investeringen du kan göra i din skog. På 
vilket sätt och med vilket trädslag du väljer 
blir avgörande för en lång tid framöver.

När du anlitar AB Karl Hedin för din avverk-
ning har du möjlighet att dra nytta av det 
mångåriga samarbetet vi har tillsammans 
med Svenska Skogsplantor – Sveriges 
största och ledande aktör inom föryngring 
och skogsplantor.

Rätt planta på rätt marker ger bäst resultat. 
Är du osäker på vilket trädslag som passar 
bäst på just din mark – fråga din lokala 
virkesköpare på AB Karl Hedin Råvara, vi 
har full koll på vad man kan plantera för att 
erhålla ett tryggt, långsiktigt och lönsamt 
skogsbruk.

Brons Silver Guld

Plantor x x x

Markberedning x x

Plantering x x

Återväxtkontroll x

En tät föryngring med förädlat material 
av lämpligt trädslag ger stor utdelning 
vid omloppstidens slut.

Vi tycker att föryngring  
ska vara enkelt
Därför har vi tagit fram tre olika paketlös-
ningar som gör det lätt för dig att välja om 
du vill föryngra själv eller hellre köper in 
den tjänsten. 

För dig som vill göra jobbet själv erbjuder 
vi bronspaketet med högkvalitativa plantor 
från Svenska Skogsplantor. 

Väljer du silver- eller guldpaketet får du 
arbetet utfört av en professionell leverantör. 
Vi på AB Karl Hedin Råvara erbjuder dig 
markberedning, plantering och plantor i 
samarbete med Svenska Skogsplantor.

Tillsammans 
med oss är du  

i trygga händer

– du kan i lugn 
& ro luta dig 

tillbaka och 
njuta av att se 
din värdefulla 

skog växa

Låt inte snytbaggen  
snylta på dina plantor 
Det är viktigt att skydda plantorna mot snyt-
baggens gnag, särskilt under de första två 
åren efter plantering. Därför är våra plantor 
behandlade med Conniflex som är ett effek-
tivt och miljövänligt skydd. 

Conniflex består av en skyddande belägg-
ning av fina sandkorn som fästs på plantan 
med ett vattenbaserat lim. Snytbaggen or-
kar inte bita loss sandkornen och klarar inte 
heller av att bita mellan dem för att komma 
åt stammen. Samtidigt är beläggningen så 
flexibel att den inte hindrar plantans tillväxt.

Skyddseffekten sitter i under två år, så du 
behöver inte lägga mer tid och pengar på 
att bättra på skyddet efter planteringen.

Låter det intressant?
Kontakta din lokala virkesköpare på AB 
Karl Hedin Råvara så får du veta mer om 
vad ett föryngringsuppdrag i just din skog 
skulle innebära och generera. 

www.abkarlhedin.se/ravara


