KONSULTATION
Svensk Skogsservice är ett
konsultföretag med brett utbud av
tjänster inom skog, natur och miljö.
Svensk Skogsservice är ett av Sveriges största företag inom
skogsbruksplanläggning i olika former med en årlig kapacitet på ca 40 000
hektar. Svensk Skogsservice startade 2003 med inriktning på skogsvård och
ledningsröjning, varefter vi kompletterade verksamheten med konsultation 2007.
Några av våra större uppdragsgivare är Skogssällskapet och Svenska kyrkan, där
vi bl.a. arbetade med 48 000 ha åt Växjö Stift under 2009-2010. Andra stora
uppdragsgivare är Skellefteå Kraft, Södra Skogsägarna, Mellanskog, Derome Skog
m.fl. Arealmässigt dominerar södra Sverige. Många planer görs direkt åt privata
skogsägare. Vi arbetar med programvaran pcSkog och kan även konvertera till de
flesta förekommande program
på marknaden.
Vi gör allt från åtgärdsplaner, gröna
skogsbruksplaner, certifieringsanpassade
planer till ekologiska landskapsplaner.
Dessutom utför vi tätortsnära
naturvårdsinriktade skogsbruksplaner åt
kommuner. När det gäller kommunal mark
förekommer det ibland intressekonflikter
beträffande markanvändningen. Med
en naturvårdsinriktad plan får man ett
verktyg som syftar till att underlätta
planeringen av naturvård, kulturmiljövård,
virkesproduktion, rekreation och friluftsliv.
Vi arbetar även med laserdata.

Våra tjänsteområden:
• Skogbruksplanläggning
• Inventering
• Trädsäkring och breddning kring
infrastrukturnät
• Arbeten kring natur, kultur och miljö
inom skogsbruket
• Avancerad bildtolkning
• Utbildning
• Avverkningsplanering
• Rotpoststämpling

Avancerad bildtolkning
Vi samarbetar med Fjärranalys Willy Jensen, en av
Nordens bästa stereooperatörer.
Vi har i samverkan arbetat fram en ny modell av
förhandsindelning, där planläggaren får en komplett
pcSkog-fil med avdelningsdata och karta som
grundmaterial. Vi arbetar med pcSkog Fält och ArcPad.

Grundarbetsmetoder
Ny förhandsindelning av fastighetsgränser, beståndsgränser
och övrig kartinformation. Vi lägger in natur- och kulturminnesinformation. Senaste ortofoto finns alltid i botten. Inventeringsarbetet utförs på ett traditionellt sätt. Vi arbetar med
handdatorer och GPS.
•
•

Vi följer alltid kundens fältinstruktioner
Vi arbetar själva med intern kvalitetssäkring

Natur, kultur och miljö:
Kunskaper i naturvärdesbedömning är en viktig ingrediens i den
skogliga planeringen. Vi har mångårig erfarenhet av att bedöma
naturvärdeskvaliteter i skogen och nyckelbiotopsinventering
anpassad till landets olika delar.
Till detta kopplas även kunskaper om skogens signalarter och
rödlistade arter inom skilda artgrupper som kärlväxter, mossor,
lavar, svampar och fåglar. Vi erbjuder en gedigen praktisk
kunskap inom ämnet naturvårdande skötsel, främst inom det
skogliga området men även inom närliggande områden.

Utbildningar
Vi kan erbjuda utbildningar i ett flertal ämnen i skogskunskap
så som kurser i röjning och motorsågning.
Ett flertal skogliga utbildningar från SYNs kursprogram, exempelvis natur- och kulturmiljövård, finns också på vårt program.
Vi sätter gärna ihop olika typer av utbildningar på beställning
av grupper eller företag. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för mer information:
Jon Gustafsson, Konsultchef
Växel/Direkt: 0534 - 669 20 / 669 21
Mobil: 076 - 135 08 01
Email: jon@svenskskogsservice.se

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
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Vi är medlemmar i SLA och PEFC-certifierade
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