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Återkoppling från skogsföretag
• Stort engagemang från skogsföretagen och bred medverkan

• Svaren återspeglar fokus på skogsbruket

• Inblick i varierande digital mognad – den digitala resan pågår!
• Flera av företagen såg nytta av samtalen även för sin egen resa

• Underlagen byggde på en traditionell bild över skogsbruket
• Fokus inom företagen och deras nuvarande grad av digitalisering

• Nya digitala affärprocesser var inte i fokus
• Exempelvis grundprocesser som erbjuds av aktörer utanför företagen



Produktion:

Skogsbrukets produktion och potential för digitalisering i framtiden

Inmätning massa Inmätning timmer Produktionsplanering Lagring Sönderdelning

Förädling LeverensLagring

Vidaretransport:
Logistikplanering Transportorder, inkl virkesbyten Lassning/lossning Terminalhantering

Leverensavisering Affärslogik råvarutransport

Skogliga åtgärder:
Upphandling utförare Skogsvård (markberedn., föryngring, röjning) Avverkning (gallring/slutaverkning)

Skotning Ajourhållning efter åtgärdFlisning Lagerhantering (avlägg/kvar avverkning

Skoglig planering:
Skogsträdsförälding och föryngringsmaterial Långsiktig planering

Drivningsplanering Transportplanering

Planering (kommande 5-10 år)

Virkesköp Produktionsplanering (inkl apteringsoptimering)

Beskrivning av skog och infrastruktur:
Ståndortsförhållanden Data som beskriver skogen Markfuktighet

Vägar

Topografi Bärighet

Hänsynstagande (natur & kultur) Vägförhållande
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