Plantprislista 2021

Årets plantsäckar
VILTSÄCK
För våren 2021 erbjuder Södra en favorit i repris men med ett
par nya inslag. Viltsäcken är för dig som vill skapa bete och
skydd för viltet på dina marker eller vill ha vackra buskar och
träd kring husen.
Säcken innehåller 25 plantor av vardera rönn, rundhagtorn,
fläder, vildpäron och vildapel. Totalt 125 plantor per säck.

Rönnbär.
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BÄRSÄCK
Södra har för våren 2021 tagit fram en plantsäck fem sorters
blommande busk -och trädslag.
Bärsäcken är för dig som vill skapa ett levande intryck på din
fastighet och gynna biologisk mångfald.
Samtliga fem arter blommar fint på våren och gör både fåglar,
insekter och människor glada. Säcken innehåller 25 plantor
av vardera sötkörsbär, fläder, havtorn, vildpäron och körsbärsplommon. Totalt 125 plantor per säck.

Fläder.

Med reservation för feltryckningar
och eventuella sortimentsändringar.
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Växtzoner
Att veta vilken växtzon din fastighet ligger i är en viktig kunskap för dig som skogsägare. Förra säsongen införde vi därför
växtzonskartorna i vår plantprislista vilket vi fortsätter med
i årets. Tanken med dessa är att göra det lättare för dig som
skogsägare att göra ett korrekt plantval. Genom att välja en
planta som är anpassad för just din fastighets läge optimeras

både förutsättningarna för plantans tillväxt och risken för
frostskador minskar. Givetvis är det även viktigt att väga in de
lokala förutsättningar för den yta som skall föryngras. Känner
du dig osäker på vilken planta som passar just din fastighet bäst
kontakta då din inspektor eller oss på Södra Skogsplantor.
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Prislista Södras plantor
Inom Södra har vi över 50 års erfarenhet av plantproduktion
och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att
kunna erbjuda dig som skogsägare de bästa plantorna. Vi har
ett brett utbud av kvalitativa plantor som är anpassade efter
sydsvenska förhållanden.

GRAN
Granen har ett grunt rotsystem och passar därför bäst på friska och
fuktiga marker. Planteras den på rätt mark har den en mycket god tillväxt.

För att kunna göra rätt plantval, ta gärna hjälp av zonkartorna på
föregående uppslag.

Plantpris för direktleverans
kronor per 1 000 plantor
exklusive moms

Ökad tillväxt**

Ståndortsrekommendation,
se växtzonkarta sida 4

Planta

Proveniensgrupp

Storlek*

Stickling, täckrot 35%

Ekebo Elit

Stor (20-40 cm)

5 800

35%

Zon 7-9

Täckrot

Söregärde

Mellan (17-35 cm)

3 900

25%

Zon 7-9

Södraplantan, täckrot

Bredinge

Stor (20-40 cm)

3 500

15%

Zon 7-9

Södraplantan, täckrot

Bredinge

Mellan (17-35 cm)

3 200

15%

Zon 7-9

Täckrot

Plantage generation 2

Mellan (17-35 cm)

3 100

15%

Zon 7-9

Täckrot

Saleby

Mellan (17-35 cm)

3 200

9%

Zon 6

Täckrot

Nordost

Stor (20-40 cm)

3 200

8%

Zon 7-9

Täckrot

Nordost

Mellan (20-40 cm)

2 900

8%

Zon7-9

PluggPlusEtt

Bredinge

XL (50cm +)

4 500

15%

Zon 7-9

PluggPlusEtt

Bredinge

Stor (25-50 cm)

4 200

15%

Zon 7-9

PluggPlusEtt

Bredinge

Mellan (20-40 cm)

3 900

15%

Zon 7-9

PluggPlusEtt

Nordost

Stor (25-50 cm)

3 900

8%

Zon 7-9

Barrot

Plantage generation 2

Stor (25-50 cm)

3 800

15-19%

Zon 7-9

Barrot

Nordost

Stor (25-50 cm)

3 600

8%

Zon 7-9

Barrot

Plantage/Nordoster

XL (50cm +)

4 250

8-19%

Zon 7-9

* Plantor som har en storlek som ligger strax över eller under det specificerade storleksintervallet kan förekomma.
** Jämfört med plantor av lokalt ursprung.
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TALL

Tallen har ett djupgående rotsystem vilket gör den till ett lämpligt
trädslagsval på lite torrare och svagare marker.

Planta

Proveniensgrupp

Storlek*

Plantpris för direktleverans
kronor per 1 000 plantor
exklusive moms

Ökad tillväxt**

Ståndortsrekommendation,
se växtzonkarta på sida 5

Täckrot

Plantage Elit

Stor (10-30 cm)

4 100

19%

19-20

Täckrot

Plantage

Stor (10-30 cm)

3 400

12%

19-20

Täckrot

Plantage

Mellan (7-20 cm)

3 100

12%

19-20

Barrot

Plantage

Stor (15-30 cm)

3 800

12%

19-20

* Plantor som har en storlek som ligger strax över eller under det specificerade storleksintervallet kan förekomma.
** Jämfört med plantor av lokalt ursprung.

ÖVRIGA TRÄDSLAG
Planta

Proveniensgrupp

Storlek*

Plantpris för direktleverans
kronor per 1 000 plantor
exklusive moms

Hybridlärk, barrot

Plantage

Stor (25-60 cm)

5 800

Hybridlärk, PluggPlusEtt

Gåtebo

Stor (30-60 cm)

6 800
6 300

Hybridlärk, PluggPlusEtt

Plantage

Stor (30-60 cm)

Sitkagran**, barrot

Plantage

Stor (25-50 cm)

5 200

Douglas, täckrot

Gåtebo

Stor (20-40 cm)

6 500

Kungsgran, barrot

Beståndsfrö

7 700

Bok, barrot

Beståndsfrö

5 950

Fågelbär, barrot

Beståndsfrö

5 950

Glasbjörk, barrot

Beståndsfrö

Hybridasp**, täckrot

Ekebo klonblandning

Klibbal, barrot

Beståndsfrö

5 950

Lind, barrot

Beståndsfrö

5 950

Lönn, barrot

Beståndsfrö

5 950

Poppel** OP 42 barrot/PluggPlusEtt

Plantage

7 500

Skogsek, barrot

Beståndsfrö

5 950

Vårtbjörk, PluggPlusEtt

Ekebo 5

Viltsäck (vildapel, rönn, rundhagtorn, fläder och
vildpäron)

Beståndsfrö

Förpackning = 125 styck

895 kr/förp 125 st

Bärsäck (sötkörsbär, körsbärsplommon, fläder,
havtorn och vildpäron)

Beståndsfrö

Förpackning = 125 styck

895 kr/förp 125 st

5 950
11 600

6 150

* Plantor som har en storlek som ligger strax över eller under det specificerade storleksintervallet kan förekomma.
** Anmälan till Skogsstyrelsen krävs före plantering.
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RABATT, TILLÄGG OCH HEMLEVERANS
Tjänst

Priser exklusive moms

Rabatt per beställning av mer än > 100 000 plantor

500 kr/1000 plantor

Rabatt per beställning av 50 000 -100 000 plantor

400 kr/1000 plantor

Rabatt per beställning av 30 000 - 50 000 plantor

300 kr/1000 plantor

Rabatt per beställning av 20 000 - 30 000 plantor

200 kr/1000 plantor

Rabatt per beställning av 10 000 - 20 000 plantor
Kostnad för hemleverans (obligatorisk)
Vaxad PluggPlusEtt/barrot

100 kr/1000 plantor
400 kr/leveranstillfälle
1 400 kr/1000 plantor

Cambiguard på täckrot

1 100 kr/1000 plantor

Conniflex på täckrot

1 050 kr/1000 plantor

Hylonox PluggPlusEtt / Täckrot

1 200 kr/1000 plantor

WoodCoat

1 200 kr/1000 plantor

Södra har ett brett utbud av olika skogsplantor.
Kontakta gärna oss om det är något ni saknar i prislistan.
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Planteringsutrustning
Redskap att använda till
plantering av täckrotsplantor.

Redskap att använda till
plantering av PluggPlusEtt
och barrotsplantor.

9000202
Planteringsrör
55 mm

9000100
Hålpipa inklusive spets
V 93

9000410
Plantsele
komplett

1 250 kronor
exklusive moms

650 kronor
exklusive moms

1 150 kronor
exklusive moms
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9000340
Ergo-borren

9000320
Värmlandsborren

9000410
Plantsele komplett

600 kronor
exklusive moms

550 kronor
exklusive moms

1 150 kronor
exklusive moms
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Vår plantverksamhet är fossilfri

Södras val

Minskade koldioxidutsläpp är ett viktigt hållbarhetsmål för
Södra. Det innebär bland annat att produktionen ska vara
fossilfri till 2020.

Höstsäsongen 2020 introducerades plantkonceptet Södras val
för dig som medlem och ska underlätta när du beställer plantor.
Om du som markägare inte vet exakt vilken planta som passar
där du bor är Södras val en bra lösning.

Efter flera års intensivt arbete är båda våra anläggningar i
Flåboda söder om Växjö och Falkenberg helt fossilfria.
Det innebär bland annat att vi använder nya miljövänliga
pelletspannor eller bergvärme för uppvärmning av växthus och
produktionslokaler. Pelletsen vi eldar med kommer från våra
egna sågverk i Långasjö och Värö. Elen vi använder är grön och
produceras i våra massabruk. Dessutom går alla våra maskiner
och fordon på fossilfri diesel, HVO*. Allt för att sluta Södras
kretslopp.
* HVO=syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt- och
djurfetter som huvudsakligen tillverkas av slakteriavfall och rapsolja.

Södras val kommer vara tillgängligt flera år framöver vilket
underlättar för dig som vill lägga beställningar lång tid i förväg.
Du kommer att få en planta med ett fullgott mekaniskt skydd
och en bra storlek som vi rekommenderar inom Götaland. När
plantskolan vet vilka storlekar, provenienser och behandlingar
som finns kommer plantorna tilldelas en plantartikel som
skickas ut på en orderbekräftelse.
Södra erbjuder Södras val inom följande kategorier:
Gran Södras val täckrot
Gran Södras val Barrot
Gran Södras val PluggPlusEtt
Tall Södras val täckrot

Viktigt – har man specifika markförhållanden eller önskemål
rörande behandlingar, provenienser eller storlek bör man beställa
efter de kriterierna istället. Södras val kommer inte ta hänsyn till
sådana önskemål.
14 | PLANTPRISLISTA 2021

PLANTPRISLISTA 2021 | 15

Höstplantera tillsammans med Södra
Att plantera i början av hösten är lika bra eller till och med
bättre än på våren. Marktemperaturen är hög och plantornas
rotsystem är fortfarande aktivt vilket gör att plantorna kan
starta sin tillväxt tidigt följande vår, med ett redan etablerat
rotsystem. För att skydda dina plantor från viltbetning första
året bjuder Södra på viltbehandling utan extra kostnad när
du beställer täckrotsplantor eller PluggPlusEtt-plantor för
sensommar- och höstleverans 2021.
Läs mer om höstplantering på webben, sodra.com.

Glöm inte markbereda innan plantering. Markberedning förbättrar
förutsättningarna för plantans överlevnad avsevärt.
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Plantlogistiksystem
Sedan några år tillbaka har Södra ett nytt plantlogistiksystem.
Plantorna packas i säckar och kartonger och levereras direkt dit
du som skogsägare vill ha dem, till exempel hygget eller gården.
På våren levereras merparten av plantorna frysta. Kom därför
ihåg att beställa hem plantorna en vecka innan du har tänkt
plantera så att de hinner tina. På hösten levereras alla plantorna
kylda och de bör därför planteras direkt efter leverans.

Beställning och
information om plantor
sodra.com
Din skogsinspektor
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Orderbekräftelse
Södra

Ändring i plantbeställning?
Ok, inom sju dagar
efter orderbekräftelse

Beställning och mer information
om våra skogsplantor
Du som är medlem i Södra kan beställa dina skogsplantor
genom att logga in på Min skogsgård eller kontakta din skogsinspektor. Om du är osäker på vem som är din skogsinspektor
kan du ringa växelnumret på sista sidan för att bli kopplad till
rätt person. Självklart är även du som inte är medlem i Södra
välkommen att köpa Södras skogsplantor. Kontakta närmsta
Södra Skog-kontor eller ring Södra Skogsplantors kundtjänst.

SMS-avisering
Veckan innan leverans

Leverans
Med lastbil till
gården eller hygget

Förvaring
På våren är merparten
av plantorna frysta och
på hösten endast kylda
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Södra Kommunikationsavdelningen, 2020-10-07.

Växel 0470-890 00
Kundtjänst 0346-71 43 30
skogsplantor@sodra.com
sodra.com

