
Faktablad
SKOGSRÅDGIVNING
Skoglig rådgivning

Finns det tillfällen då du skulle 
vilja fråga någon om råd?
Kontakta oss för
skoglig rådgivning.

Hushållningssällskapet Halland
www.hushallningssallskapet.se



Vad kan vi göra för dig?

Här följer en förteckning över de 
tjänster som ofta efterfrågas:

• Analys och översyn

• Oberoende värdering

• Utbildning

• Stöd vid virkesförsäljning och 
upphandling

• Skogsbilvägar

• Skoglig rådgivning

• Rådgivning vid köp av fastighet

• Rotpoststämpling

• Oberoende förvaltning

• Inventering och uppföljning

• Grön Skogsbruksplan

Skoglig rådgivning
Från Sveriges oberoende skogsrådgivare

Hushållningssällskapet Halland handlar inte med virke och 
har inte något skogspolitiskt budskap. Vi och vår kunskap är 
helt oberoende. 

Vår målsättning är att du som skogsägare ska få ut så mycket som möjligt 
av din skog antingen det handlar om pengar, jakt, naturupplevelser, kultur-
värden eller andra intressen. Vi tycker att det är viktigt att du kan känna dig 
lugn och trygg i allt som rör ditt skogsbruk och dina skogsaffärer. Därför har 
vi nu anställt Olof Stenström som skogskonsult. Olof är skogsmästare och är 
bosatt utanför Falkenberg. Olof kommer att jobba över hela Halland.

Finns det tillfällen då du vill fråga någon om råd? 
Kontakta mig för skoglig rådgivning!
Går du med funderingar på vad du vill göra med din skog? Vad är rätt? 
Vad är fel? Hur säkerställer man att åtgärder som man upphandlar blir som 
man vill? Rådgivningen grundar sig på förutsättningarna i skogen och vad du 
som markägare har för mål med ditt skogsbruk.

Kan du få ut mer av din skog? 
Boka mig för analys och översyn!
En behovsanalys och en översyn är värdefull för de flesta skogsägare men 
särskilt för dig som äger skogen på distans. Vad säger skogsbruksplanen? Vad 
vill du som ägare? Resultatet redovisas i en åtgärdsplan för verksamhetsåret.

Är det dags att slutavverka? 
Låt mig ordna rotpoststämpligen!
En rotpoststämpling ger ett bra försäljningsunderlag när du förhandlar med 
en eller flera virkesinköpare. En rotpoststämpling innebär att alla träd inom 
det aktuella avverkningsområdet mäts och att en beräkning görs av deras 
volym. Resultatet sammanställs i en stämplingslängd.

Kontakta mig med dina skogliga funderingar! 

Olof Stenström 
Skogskonsult

Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga

Telefon: 072-251 65 04 | 035-465 04
E-post: olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se

Vi kan de gröna näringarna! Vi är totalt 650 
personer som levererar oberoendekunskap 
och rådgivning inom bland annat mat, jord, 
skog och vatten. 

Vi finns från norr till söder och har du frågor 
eller funderingar kring de gröna näringarna 
så tveka inte att kontakta oss eller gå in på 
vår hemsida och läs mer: 

www.hushallningssallskapet.se

Läs mer om tjänsternas innehåll på 
www.hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet 
Halland finns på facebook. 
Följ oss du också!


