NY SKOG MED FÖRYNGRINGSGARANTI

Vill du vara trygg
med att din nya skog
växer som den ska?
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När du tecknar dig för vår tjänst
”Ny skog med föryngringsgaranti” köper du ett lyckat resultat:
en godkänd föryngring med förutsättningar för hög avkastning för
kommande generationer. Tjänsten innebär att vi efter markberedning
och plantering gör en återväxtkontroll inom två år. Om plantorna
inte växer som de ska gör vi om arbetet. Helt utan kostnad.

Frågor och svar om
Ny skog med föryngringsgaranti
Vad innebär tjänsten?

Vad gör SCA om en föryngring misslyckats?

När du tecknar dig för Ny skog med föryngringsgaranti köper du en markberedning och plantering
som gör att du kan känna dig trygg. Vi gör en återväxtkontroll senast två år efter planteringen. Om hela
eller delar av planteringen inte håller det antal plantor
av rätt trädslag och med hög vitalitet som vi har
utlovat gör vi om arbetet på det område som inte
är godkänt – helt utan kostnad.

Innan vi utför kompletterande eller fullständiga åtgärder där en föryngring inte har blivit godkänd
analyserar vi orsaken till vad som har gått snett.
Detta för att om möjligt kunna anpassa kompletteringsplanteringen eller för att få underlag så att vi
kan sätta nya planor på trakten.
Återväxtkontrollanten bedömer om plantorna är
döda eller svårt skadade. En svårt skadad planta är
en planta som vi bedömer får svårt att överleva eller
att den har en påtagligt sämre tillväxt så att den inte
kommer att utgöra en huvudstam efter en framtida
röjning. Vi bedömer även orsaken till varför plantan
är skadad.

Varför ska jag välja den här tjänsten?
Vi vet att många skogsägare tycker att det är svårt
att bedöma om plantorna växer bra och därför oroar
sig för sin nya skog. Det är inte heller alla skogsägare
som har möjlighet, eller tid, att själva gå ut i skogen
och kontrollera återväxten. Med vår nya tjänst slipper
du oroa dig.
Vi ser till att din nya skog växer och mår bra. Du
har garanterat en godkänd föryngring senast två år
efter att plantorna är satta.

Hur vet jag om återväxten i min nyplanterade
skog är bra eller inte?
När vi har gjort återväxtkontrollen meddelar vi dig
resultatet. Då har vi gjort en noggrann inventering av
plantorna, med fokus på hur många tallar eller granar
som har överlevt. Om vi bedömer att hela eller delar
av planteringen inte är godkänd planterar vi nytt och
återkommer efter ytterligare två år med en ny kontroll.

Vad krävs för en godkänd föryngring
och uppfyller SCA skogsvårdslagens krav?
Skogsvårdslagen anger lägsta antal plantor som ska
finnas vid återväxtkontrollen. Utöver detta strävar vi
på SCA efter att föryngringen ska göras med det
barrträd som kommer att ge dig den högsta förräntningen på din mark.
I tabellen nedanför kan du se hur många plantor
det minst ska finnas per hektar, utifrån markens produktionsförmåga, vid återväxtkontrollen. I praktiken
innebär det att vi ställer ännu högre krav på en godkänd föryngring än vad skogsvårdslagen gör.
Vårt mål är att skapa livskraftiga skogar med hög
tillväxt för kommande generationer att bruka.

Gäller garantin oavsett vad som har orsakat
att plantorna inte växer som de ska?
Det spelar ingen roll om plantorna har drabbats av
t ex snytbaggar, sorkar, torka eller betesskador. Vår
garanti gäller i alla lägen och fram till dess att plantorna har blivit godkända vid återväxtkontrollen. Det
enda undantaget är mänsklig påverkan, t ex att någon
har kört med ett fordon över området.

Trädslag
Tallskog

Gäller garantin på all min mark?
Nej. Föryngringsgarantin kan bara tecknas på skogsmark, inte på nedlagd åkermark eller impediment som
myrar, hällmarker, fjäll, kärr och liknande mark som är
olämplig för skogsbruk.
Vi hjälper dig att avgöra om marken är lämplig
innan vi skriver kontrakt.

Granskog

Bonitet (H100)

Lägsta antal
plantor/ha
enligt Skogsvårdslagen

Varav lägst antal
barrplantor/ha
enligt SCAs
garantinivå

God mark
(T26+)

2 150-2 300

1 800

Medelgod mark
(T19-T25)

1 600-2 075

1 600

Mager mark
(T12-T18)

1 100-1 500

1 400

God mark
(G26+)

1 650-2 300

1 800

Medelgod mark
(G19-G25)

1 050-1 575

1 600

900-1 000

1 400

Mager mark
(G16-G18)

