FULLSERVICE INOM SKOGSBRUK – MED DIG OCH SKOGEN I FOKUS
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DIN LOKALA PARTNER MED RESURSER
OCH KUNSKAP SOM RÖR ALLT KRING DIN SKOGSFASTIGHET
Som skogsägare kan du vända dig till Skånetimmer AB och få hjälp med allt som rör din skogsfastighet. Här möter du inköpare som
är lokalt förankrade och har lång erfarenhet av skogsbruket i dina trakter.
Skånetimmer AB är ett fullserviceföretag inom skogs- och virkesbranschen som varit verksamma sedan 1971 och då som avverkningsorganisation till 13 sågverk. Tack vare en relativt liten organisation har vi korta beslutsvägar och låga omkostnader. Vi verkar lokalt ute
hos dig som skogsägare, och vi tar oss alltid tid för rådgivning och service i skogliga frågor. Vi arbetar mycket nära våra sågverk och har
dessutom tät kontakt med övriga köpare och förädlare av virke, vilket gör att du alltid kan få dagsaktuell information om vilka sortiment som efterfrågas.
Samtliga bränslesortiment hanteras genom vårt dotterbolag, Skånetimmer Bioenergi AB.
Du ska alltid känna dig välkommen att ringa någon av våra inköpare, eller stanna till om du ser oss utmed någon skogsbilväg din närhet.
/Peter Nilsson, vd Skånetimmer AB.

EXPERTER PÅ RIS OCH FLIS
Skånetimmer Bioenergi AB är ett biobränsleföretag som köper, bearbetar och säljer trädbränslen. Vi hjälper dig att hantera sortiment
som GROT (grenar och toppar), energived, bark, spån och torrflis. Vi är ett lokalt förankrat biobränsleföretag som finns nära dig och vi
strävar efter att du skall få bästa möjliga ekonomi ur dina bränslesortiment, samt att vi tillsammans bidrar till en bättre miljö när fossila
bränslen kan ersättas med miljövänliga.
Skånetimmer Bioenergi AB:s kunder använder våra produkter som bränsle vid produktion av fjärrvärme för uppvärmning och till att
producera ånga som via en turbin genererar miljövänlig el. Vi säljer även till kunder som vidareförädlar våra produkter till pellets. Pelletsen används sedan både i stora fjärrvärmeverk och i pelletsbrännare i villor och småhus.
/Göran Tillström, vd Skånetimmer Bioenergi AB.
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EXPERTER PÅ DEN SYDSVENSKA BARRSKOGEN
Att det är de sågbara sortimenten som ger nettot i avverkningen är en gammal sanning. Skånetimmer har i över 45 år varit en organisation
med fokus på att maximera dessa sortiment i varje avverkning. Skånetimmer arbeter med duktiga erfarna entreprenörer som använder sig
av den senaste tekniken för att säkerställa att varje avverkning genererar det högsta möjliga nettot för dig som skogsägare. Vi arbetar med
en mängd olika sortiment som ger goda möjligheter att hitta bra avkastning i olika bestånd vilket är en fördel för våra leverantörer.

GALLRINGEN
– EN DEL AV DET AKTIVA SKOGSBRUKET
Hur och när du bör gallra beror till stor del på hur din skog ser
ut. Vi på Skånetimmer arbetar alltid tillsammans med dig för
att säkerställa att gallringen utförs vid rätt tid på rätt sätt. En
väl utförd gallring är en investering i ett långsiktigt skogsbruk
som ger ett högre netto när det är dags för slutavverkningen.

ÅSLJUNGA
PALLEN AB
LASTPALLAR SOM PALLAR LAST
www.asljungapallen.se

www.skogsvardsbolaget.se
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DEN SKÅNSKA LÖVSKOGEN
Ädellöv och de övriga lövträdslagen är naturliga inslag i den skånska naturen och även en viktig del i sydsvenska
skogsbruket. Skånetimmer har stor erfarenhet av lövskogsskötsel och arbetar aktivt med att utveckla marknaden
för dessa trädslag. För dig som skogsägare innebär detta att när du anlitar oss kan du lita på att vi arbetar med
professionella entreprenörer med erfarenhet av dessa trädslag och att vi anstränger oss för att hitta bästa avsättning. Vi har under lång tid byggt goda relationer med mottagare som värdesätter kvaliteten i det skånska lövet
och arbetar kontinuerligt med att marknadsföra dessa trädslag både nationellt och internationellt.

Svensk odling
Svenska plantor
www.ramlosaplant.se • Tel: 042-15 09 00

5|

SKOGSFÖRVALTNING
Vi erbjuder dig och din skogsfastighet förvaltning helt enligt dina önskemål. Allt från helhetslösning till en individuell lösning.
Skånetimmer och våra medarbetare har lång erfarenhet av skogsskötsel, speciellt i Skåne. Vi utbildas och följs upp kontinuerligt,
för att säkerställa bästa skogsåtgärd, kvalitet och högsta netto. Vi certifierar din skogsfastighet för främjandet av ett uthålligt
svenskt skogsbruk.
Välkommen att ta kontakt med oss för att gemensamt diskutera bästa lösningen för dig.

Ta del av följande tjänster från oss, välj en helhetslösning eller de delar som du har behov av:
•
•
•
•
•
•

Föryngringsavverkning
Gallring
Skogsvård, röjning och plantering
Lövskogsskötsel
Biobränsle
Transport

•
•
•
•
•
•

Skogsvägar, dikning
Ekonomisk rådgivning
Skogsbruksplaner
Skogsförvaltning
Certifiering
Övriga skogliga tjänster

Maskiner för alla uppdrag. Med förarkomfort i toppklass!
JohnDeere.se/forestry
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AVVERKNINGSKVALITET OCH MILJÖHÄNSYN
När du anlitar oss får du tillgång till en välutbildad personal med lång erfarenhet och hög kompetens. Vi ställer höga krav på de
entreprenörer som vi anlitar. De skall vara välutbildade, stå på en stabil grund och ha bra maskiner med modern utrustning. Allt detta
sammantaget borgar för hög kvalitet - till rätt pris.
För Skånetimmer är det självklart att försöka minimera den miljöpåverkan som avverkningsmaskiner och transporter medför. Vi
uppfyller därför gällande lagstiftning och följer de krav och intentioner som en certifiering innebär. Vi eftersträvar att den inköpta
råvaran i största möjliga mån kommer från ett miljöanpassat och certifierat skogsbruk. Vi har som mål att utföra minst 80 procent
av våra avverkningsuppdrag på certifierade skogsfastigheter.
Om din fastighet inte är certifierad hjälper vi gärna dig med det.

VI KÖPER EKOCH ASKTIMMER
Kontakta Kährs
Skogskontor 0481-460 00
Följ oss på Facebook

ÖPPETTIDER:
Vardagar 9-18
Lördagar 10-14
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MINSKA MÄNGDEN FOSSILA BRÄNSLEN MED HJÄLP AV
SKÅNETIMMER BIOENERGI
Biobränsle från skogen är en viktig del i det globala miljöarbetet att minska fossila bränslen. Skånetimmer Bioenergi AB är experter på att
samla ihop, mellanlagra, sönderdela (flisa) och leverera trädbränslen med bästa ekonomiska och miljömässiga resultat för dig som skogsägare. Eftersom skogen inte ser likadan ut och inte har samma förutsättning för ett rationellt uttag av GROT vid avverkning har vi utvecklat
två olika system för att sönderdela ris.

Varför ska du ta ut GROT?
•

Sortimentet genererar ytterligare ett netto från avverkningen.

•

Det underlättar markberedning och plantering.

•

Rätt utfört GROT-uttag bibehåller rätt näringsbalans i din mark.

•

Du bidrar till en miljövinst genom minskad förbrukning av fossila
bränslen.

GROT i välta
Efter avverkningen samlas riset ihop och läggs i en hög som täcks
med papp. Vältan läggs i närheten av en skogsbilväg eller vändplats.
Flisningen sker med terränggående skotare som bär utrustning för
flisning och transport till container. Fyllda containrar transporteras
sedan till kunden.

GROT vid väg
Efter avverkningen samlas riset ihop och läggs i en hög max två meter
från skogsbilvägens kant och vältan täcks med papp. Flisningen och
vidaretransport sköts av en lastbil med fast monterad flisningsutrustning som sönderdelar riset och fyller den så kallade huggbilen. Samma
bil transporterar flisen till kunden.
Göran Tillström, vd Skånetimmer Bioenergi AB.

Hur hanterar man barr-GROT för att ge bästa energiinnehåll och därmed netto?
Det är inte volymen som är viktigast för nettot, utan energiinnehållet. Tänk på att jämföra nettopriset om du tar in offerter. En felaktig
hantering kan minska energiinnehållet väsentligt, och därmed blir ditt nettopris betydligt lägre.
•

Vi väljer rätt system i planeringsstadiet.

•

Vi väljer rätt GROT-anpassad avverkning.

•

Vi skotar ut avbarrat GROT under perioden april till augusti.

•

Vi väljer rätt placering av GROT-vältan för respektive flisningssystem.

•

Vi täcker alltid med papp för att bibehålla energiinnehållet.

www.kmlm.se

SKÅNETIMMER AB
Volontärvägen 3
281 50 Hässleholm

TELEFON & FAX
0451- 38 49 90
0451-613 21

SKÅNETIMMER BIOENERGI AB
Volontärvägen 3
281 50 Hässleholm

TELEFON & FAX

E-POST
info@skanetimmer.se

HEMSIDA
www.skanetimmer.se

Skanna QR-koden för att komma till vår hemsida!
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0451-38 49 80
0451-613 21

