VI HJÄLPER DIG ATT
UTVECKLA DITT
SKOGSÄGANDE

FORIMP SKÖTER DIN SKOG
– SÅ SOM DU ÖNSKAR
Forimp är ett förvaltande, skogsvårdande och virkesköpande företag. Sedan 2008 har vi successivt
expanderat och arbetar nu i hela Värmland och i delar av Norge. Vi har sedan starten ökat vår årliga
omsättning, som idag ligger på 33 miljoner kronor. Forimp bidrar till att sysselsätta ett tjugotal personer
genom verksamheten. Vi har en medveten och långsiktig strategi för trygg expansion.

SERVICE OCH KOMPETENS
Forimp erbjuder tjänster för skogsägare, liten som stor. Vi är ett flexibelt företag med hög servicegrad
med all den kompetens och erfarenhet som ger dig bästa möjliga utdelning. Oavsett om vi ska hjälpa dig
vårda, förvalta eller avverka din skog. Vi ser som vårt huvuduppdrag att hjälpa dig att tjäna pengar på din
skog, nu och i framtiden.

ARBETE FÖR FRAMTIDEN
Forimp arbetar aktivt och medvetet för en levande skog och en miljö som vi med stolthet kan lämna
vidare till kommande generationer. Därför söker vi ständigt utveckla våra metoder och finna moderna
lösningar som tar hänsyn till naturen.
Vår maskinpark är modern, effektiv och anpassad för att göra minsta möjliga påverkan. Forimp låter
exempelvis alla maskiner gå på bärande band för att minska risken för körskador. Vi använder oss också i
så stor utsträckning som möjligt av miljövänligt bränsle.

CERTIFIERING GER TRYGGHET
Forimp är dubbelcertifierat genom FSC® och PEFC™ för virkeshandel och skogsvård.
Certifieringen är ett miljöledningssystem för att kvalitetssäkra de arbeten Forimp utför på din skogsfastighet och som gör ditt virke spårbart genom hela kedjan. Vi kan hjälpa dig att miljöklassa och certifiera
ditt skogsbruk för möjligheten till högre virkespriser.

VAD VILL DU HA
UT AV DITT SKOGSÄGANDE?
Du vill säkert att din skog ska ge högsta möjliga avkastning, nu och i framtiden. Att skogen ska vara
välmående. Kanske att du ska kunna njuta av den, promenera eller jaga, plocka bär och svamp.
Men allt det kräver skötsel av din skog – och det är det Forimp erbjuder. Vi kan hjälpa dig med just det
din skog behöver för att må bra och ge avkastning och tillväxt.

VI KÖPER DITT VIRKE
Forimp erbjuder konkurrenskraftiga virkespriser. Vi köper ditt virke, avverkar enligt överenskommen
plan och med skonsamma metoder. Vi följer Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter och levererar till
mottagande industrier.

VI VÅRDAR DIN SKOG
Forimp följer skogens hela livscykel, från anskaffning av
plantor till utförande av plantering, röjning, gallring
och föryngringsavverkning. Genom effektiv skogsvård
genererar din skog pengar för framtiden. Skogen blir
helt enkelt din investering för barn och barnbarn.

Hägg´s Gräv
Vi är ett företag som jobbar med allt inom grävningsarbeten och
entreprenad. Vi vänder oss både mot privatpersoner och företag.
På senare tid jobbar vi även inom skogsentreprenad.
Kontakta oss för mer information
0702-47 93 14 • haggs.grav@hotmail.com

Vi kör ditt virke
från skog till industri
Ett familjeföretag med mer än 60 års
erfarenhet av rundvirkestransporter.

0703-68 18 08 akeri.palmqvist@telia.com

palmqvistakeri

VI FÖRVALTAR DIN SKOG
När du låter Forimp förvalta skogen gör vi det som om vi själva ägde den. Vi ser till både skogsvård och
tillväxt. Som certifierade följer vi Skogsstyrelsens regler för val av plantor och trädslag.

VI ERBJUDER SKOGSPLANTOR
Forimp är återförsäljare av plantor från NorrPlant, en av Europas största leverantörer av skogsplantor. Vi
erbjuder dig plantor av två typer: Jackpot med större och kraftigare plantor och Powerpot som är något
mindre men som ger effektivare och mer ekonomisk plantering. Oavsett planttyp får du plantor av en
proveniens som passar din fastighet och ger både stabila träd och skog med god tillväxt.

VI GÖR DIN SKOGSBRUKSPLAN
Forimps målklassade skogsbruksplan är ett smidigt instrument för planering och prioritering av de
åtgärder du behöver göra på din fastighet. Du får detaljinformation och ett starkt stöd i avvägningen
mellan virkesproduktion och miljöhänsyn. Forimp inventerar dina skogsbestånd och ger förslag på
åtgärder och redovisar miljövärden, i fysisk pärm eller digitalt. En skogsbruksplan är en förutsättning för
att du ska kunna certifiera ditt skogsägande.
Med en skogsbruksplan vet du vad du behöver göra i form av skogsskötsel de närmaste tio åren.

Ska du plantera ny skog?
Vi erbjuder plantor med hög kvalitet
och god växtkraft – beställ redan i dag.
Kontakta vår återförsäljare:
Forimp AB, tel 070-647 01 54

VÄLKOMMEN TILL FORIMP AB
Forimp hjälper dig att tjäna pengar på din skog, alltid med ett miljöperspektiv. Och alltid utifrån dina
önskemål och planer. Genom att låta Forimp vårda din fastighet gör du också en insats för naturen, nu
och framledes.

KONTAKTA OSS ENKLAST VIA MAIL
Vårt engagemang är i skogen och där tillbringar vi också största delen av arbetsdagen. Därför når du oss
lättast genom att maila!
E-posta oss och vi lovar att höra av oss snarast möjligt.
Forimp AB
Eric Gäverth
Maskingränd 1
671 41 Arvika
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