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Hej bästa skogsägare!  

Här kommer 2022 års prislista för skogsplantor från Våxtorps plantskola 

Jag vill passa på att berätta lite vad som hänt hos oss de senaste åren och hur det gynnar er som 
skogsägare och plantkunder.
Vi har ägnat åt oss plantproduktion under mer än 25 år i varierande omfattning och odlar idag  
mer än 5 miljoner plantor där vi satsar på produktion av kraftiga skogsplantor.
Våra populäraste plantor är våra robusta Tplus och barrotsplantor som är väl anpassade för  
marker med hög vegetationskonkurrens. Vi rekommenderar våra kunder att välja en grövre planta 
då dessa plant-typer har en högre motståndskraft mot snytbaggegnag som i vissa fall kan vara  
förödande för plantans överlevnad. Vi hanterar ständigt ”levande material” där ledtider och  
hantering av produkterna är av största betydelse. En skonsam planthantering och en optimal  
lagring är en av våra största styrkor vilket borgar för vitala och livskraftiga plantor.

2018 förvärvade vi Våxtorps plantskola som ett komplement till vår verksamhet i Skogaby och  
har därefter moderniserat våra kyl-lager i Våxtorp för att öka lagringskapaciteten.
Från Våxtorps plantskola har kunder hämtat plantor sedan 1963 och det är en av anledningarna  
till att vi nu skapat ett eget varumärke för just Våxtorp. Vi är måna om att vårda denna plats som 
alltid stått för kvalitet och hög service till skogsägare runt om i landet.
För dig som plantkund skapar detta en stor flexibilitet i dina avrop och beställningar.

Vi kan idag erbjuda våra kunder ett fullsortiment av de flesta barr och lövsorter (alla finns inte i 
prislistan) och sedan 2019 levererar vi dessutom träd, buskar, häckplantor mm från Våxtorps  
plantskola till både privatpersoner och företag.  
Vi tackar för förtroendet det innebär att få leverera era plantor och ser fram emot många fina år i 
Våxtorp där vi fortsätter satsa på anläggningen.  

Väl mött   

Kristian Persson VD Våxtorps plantskola / NPC AB


