Checklista

att ta med när du besöker din skog
Njut av din skog! Vandra runt och låt
tankarna flyta fritt. Ta med fika och sätt
dig ner i grönskan. Skogen är en källa till
välmående och ger dig ny energi.

Gå igenom din skogsbruksplan. Är den fortfarande
aktuell eller behöver den uppdateras? Vad står det i din
åtgärdslista – har allt blivit gjort? Passa på att kontrollera
några saker under en promenad.

Ladda ner Skogsvinges app. Du får all fakta om din
skog med dig i fickan och det krävs inte någon internetuppkoppling. Se bara till att ladda ner dina fastigheter i
offline-läge innan du ger dig ut. Navigerar gör du med hjälp
av gps och du kan t ex ta bilder och göra anteckningar och
sedan knyta informationen till en plats i kartan.

Inspektera dina planteringar.

Se över dina rågångar. Gå längs fastighetsgränserna
och kontrollera att dina gränsmarkeringar syns tydligt. Ta
gärna med rågrannen på promenaden så att ni är överens
om var era gränser går.

Fundera på gallring och slutavverkning. Har

Få koll på röjningsbehovet. Ungskogarna

Kontrollera dina skogsbilvägar. Finns det igensatta

växer snabbt och brukar bli röjningsmogna
snabbare än man tror, så kolla till områden
där du tror att det snart är dags för röjning.

Spana efter granbarkborrar. Det bästa sättet att

Planterade du i fjol är det viktigt att se
efter hur plantorna mår. Skulle något
ha gått på tok kan du behöva göra en
hjälpplantering.

du planer på att gallra eller slutavverka inom kort?
Ta kontakt med din virkesköpare för att diskutera
dina behov.

trummor eller tjälskador som du behöver åtgärda?
Kanske är det även läge att beställa en buskröjning
längs vägen eller en hyvling?

Gör en generationsskiftespromenad.

upptäcka angrepp är att gå nära och söka efter borrmjöl
på liggande stammar och vid stambasen på stående träd.
Kolla särskilt hyggeskanter, nygallrade bestånd, torra
backar, riktigt gamla bestånd och längs nya väggator.
Hittar du angripen skog, kontakta din virkesköpare för att
få hjälp så snabbt som möjligt.

Ta med barn och barnbarn och visa din
skog för att inspirera och väcka intresse
inför ett framtida generationsskifte.

Redo för älgjakt. För dig som jagar älg

Kolla bokföringen. En regnig dag kan det vara läge att

är det tid att se över jakttorn och andra
pass inför årets jakt.

dyka ner i din bokföring och få koll på alla kvitton. Glöm
inte att kolla tidplanen för dina eventuella skogskonton.
Kanske är det något som håller på att ticka ut.

