
 
 

EGENSKOG-APPEN ERSÄTTER HEIMSKOGEN FR.O.M. MARS 2022 

Den populära appen Heimskogen ersätts nu av EgenSkog-tjänsten, som är tillgänglig för 
medlemmar i alla skogsvårdsföreningarna från och med mars 2022. Heimskogen funkar 
ännu en tid, men finns inte mera att ladda ner. 

I EgenSkog hittar du information om dina egna skogsfastigheter, beståndsinformation, en 
uppskattning av beståndens värde, grundkarta och flygbild, information om virkespriser 
samt aktuella bloggar. Du kan via tjänsten kontakta din revirinstruktör för att begära ett 
erbjudande om skogsvårdstjänster eller starta en virkesförsäljning eller bekanta dig med 
tjänsterna. Efterhand under utvecklingsarbetets gång kommer det att finnas kontrakt, 
mätbesked, försäljningsdokument, kolbalansdata figurvis och skatterelaterade saker i 
EgenSkog. Dessutom kan du teckna avtal elektroniskt i framtiden och ge en annan person 
tillstånd att sköta dina skogsfrågor. Du kan också markera viktiga platser, t.ex. dina 
svampplatser samt bifoga bild och text. 

Du kan nu logga in på tjänsten i båda språkversionerna. Precis som med andra webtjänster 
kan du registrera dig och skapa ett användarkonto. För att kunna ansluta de fastigheter som 
du äger till tjänsten måste du logga in en gång med dina bankkoder. I det här skedet ser 
skogsägaren skogscentralens öppna skogsdata. För att få sin egen skogsbruksplan ansluten 
till tjänsten måste man meddela reviret antingen genom tjänsten eller helst innan man 
registrerar sig så att skogsbruksplanerna kan kopplas till tjänsten från revirets sida. Om en 
skogsägare äger sina skogsfastigheter ensam är det enkelt. Om man till exempel äger 
skogsfastigheter som ett gift par måste man göra några kopplingar från revirets sida för att 
säkerställa att ägaren bara ser informationen om de fastigheter hen äger. Om man är 
delägare i ett dödsbo eller en fastighetssammanslutning är det också bra att informera 
reviret i förväg så att inloggningen till tjänsten går smidigare och skogsbruksplanerna blir 
synliga med en gång. På samma sätt som i Heimskogen har man mest nytta av tjänsten om 
det finns en relativt ny skogsbruksplan. 

Naturligtvis behöver inte alla tjänster som finns i Egenskog användas. Man får också kontakt 
med sin revirinstruktör per telefon och e-post precis som vanligt. Det lönar sig att använda 
de delar av tjänsten som är användbara för en själv. EgenSkog-tjänsten utvecklas ständigt 
med nya funktioner och din egen revirinstruktör som vanligtvis känner till skogen bra kanske 
inte känner till alla möjliga problemsituationer på den tekniska sidan. Då svarar 
utvecklingschef Henrik Holmberg gärna på frågor och försöker reda ut sakerna.  

 

 

 

 

 



 
 

SÅ HÄR TAR DU TJÄNSTEN I BRUK: 

1. Gå till adressen www.egenskog.fi  
2. Som ny användare skapar du ett användarnamn och godkänner användarvillkoren. 
3. Registrera dig med e-posten och skapa ett lösenord (minst 8 tecken). 
4. Du får en verifieringskod till den e-postadress som du angivit. Skriv in koden i 

tjänsten. Om det dröjer kan du kolla skräpkorgen i e-posten om meddelandet gått 
dit. 

5. Vid första inloggningen ska man identifiera sig via stark identifiering (bankkoder). 
Tjänsten hämtar då uppgifter på alla fastigheter man är ägare till från 
lantmäteriverkets databaser (också t.ex. tomter som inte är skogsmark). Reviret har 
inte nödvändigtvis kännedom om alla fastigheter man äger. 

6. Gå in på Egna uppgifter -> Medlemsuppgifter (längst ner). Om medlemsuppgifter 
saknas väljer man Södra skogsreviret i listan och trycker på knappen Sänd begäran 
om granskning av saknat medlemskap, då går ett meddelande till reviret att 
användaren behöver få uppgifterna kopplade. Gör man inte detta ser man istället 
öppen skogsdata som är gjord med laserskanningsmetoden. Källa för skogsdata i 
tjänsten ska vara Svf:s skogsbruksplan om allt är rätt. 

 

OMAMETSÄ-APPEN I TELEFON ELLER SURFPLATTA 

Till Android-enheter hittar man appen OmaMetsä i Play-butiken. Ladda ner appen och 
logga in med samma koder som i nättjänsten. 

Till IOS (iPhone) finns ännu ingen app. Man får via browsern Safari trycka på 
delningsknappen i övre balken (bild nedan) och välja funktionen Lägg till på 
hemskärmen. Då fungerar Egenskog som en app, det har ibland förekommit problem 
med att få GPS-kontakt i IOS och då måste man ändra inställningarna i Safari. 

 


