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Entreprenörerna
som gör jobbet!
Att vara småföretagare är en verklighet som inte är som alla andras.
Skogen har sina förutsättningar – och få ställen har så höga kvalitetsoch produktionskrav.
Vi skogsentreprenörer har all anledning att
sträcka på oss och vara stolta över att vi dagligen
säkerställer råvaran till en av landets absolut
tyngsta basindustrier. Det är lätt att glömma,
men det är faktiskt vi som lägger grunden till att
vi har ett skogsbruk i världsklass!
90 procent av skogsbruket är på entreprenad –
det innebär dock inte att det saknas utmaningar.
Kraven ökar hela tiden på oss entreprenörer.
Det gäller helt enkelt att hänga med och
utvecklas – och som liten är det inte alltid så lätt
att hålla koll på allt.
Skogsentreprenörerna har idag sammanlagt cirka 800 medlemmar.
Medlemmar finns från norr till söder, och med åren har vi blivit landets
viktigaste nätverk för småföretagare med skogen som utkomst.
Ett av våra absolut viktigaste uppdrag som branschorganisation handlar om att
hjälpa våra medlemmar till en sund och lönsam utveckling. Vår verktygslåda
med tjänster är skapad för att vi entreprenörer ska ha det vi behöver för att
bedriva våra företag professionellt.
Till vår hjälp har vi bland annat vårt nyutvecklade SE-ledningssystem och våra
duktiga företagsutvecklare, som är värdefulla – inte minst när det kommer till
avtalsförhandlingarna.
Är du inte redan medlem – välkommen till oss! Med 23 medlemssektioner
utspridda över landet blir du som medlem en del av skogsbrukets starkaste
nätverk för småföretagare!
BERNT HERMANSSON, ORDFÖRANDE SKOGSENTREPRENÖRERNA

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Fotogalleri

Cinemagrafi

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon

Snap-video
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”Är du inte redan medlem – välkommen till oss.
Med 23 medlemssektioner utspridda över landet
blir du som medlem en del av skogsbrukets starkaste
nätverk för småföretagare.”

Soft Touch Track

kombinerar bärighet och dragkraft på ett effektivt sätt. Det är ett
band speciellt rekommenderat för skotare och det ligger mycket
stabilt på däcken. Finns även med S-formad dragribba, som
ökar dragkraften i sluttningar.
I denna utformning kan broddarna utelämnas för skonsammare
markkontakt.

Tel 070-397 36 54 • agne@barrsaterskogs.com

www.barrsaterskogs.com
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Lönsamheten
i fokus för
mångsidige
Kolbjörn

Som förtroendevald i Skogsentreprenörerna, och egen företagare,
arbetar Kolbjörn Kindströmer mot ett tydligt mål.
– Vi ska vara lönsamma, fria och självgående företagare. Det är det viktigaste.
58-årige Kolbjörn Kindströmer har en gedigen bakgrund inom skogsbranschen.
Tillsammans med sin bror Arinbjörn och sin son Björnerik driver han en
skogsgård på 600 hektar, varav cirka 70 hektar är lantbruk. Som skogsägare är
han förtroendevald i Mellanskog och som entreprenör är han förtroendevald
vice ordförande i Skogentreprenörerna. Kolbjörn kom tidigt, genom sin far och
morfar, i kontakt med skogen och sedan har det bara flutit på.
– Jag har jobbat med skogsfrågor under i stort sett hela livet, både i LRF
och i Mellanskog. Det har varit näringspolitiska frågor, skogsskötselfrågor
och avverkningsfrågor. Ja, de flesta frågor som rör skog. Jag tycker att det är
intressant och roligt.

RUNDVIRKE OCH MARKBEREDNING

Kolbjörn Kindströmer är också skogsentreprenör. Kindströmer Skog och
Salix AB äger han tillsammans med nämnda bror och son, dessutom har
verksamheten ytterligare tre anställda. Salix i företagsnamnet härstammar
från 90-talet, då mjölkproduktionen på gården lades ner i svallvågorna efter
Omställning 90. Istället planterades salix på den egna gården, samtidigt
som Kolbjörn arbetade med maskinutveckling och som entreprenör på
salixområdet.
– Men sedan slutade vi med det och återgick till skogsbranschen, som alltid
varit vårt fokus. Idag har vi ingen salix.
Kindströmer Skog och Salix har två stora uppdragsgivare, Mellanskog och
Sveaskog, och även en del privata kunder. Åt Mellanskog utförs gallring
och slutavverkning, åt Sveaskog markberedning. I maskinparken finns
två markberedare, en treradig högläggare och en tvåradig harv, samt en
skördargrupp bestående av en skördare och en skotare.
– Vi jobbar huvudsakligen i Örebro län, men också lite norrut.
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SAMMA MÅL

Kolbjörn Kindströmer har alltså två uppgifter.
Dels arbetar han som förtroendevald för
sina medlemmars bästa, dels är han själv en
entreprenör som jobbar för att driva sin egen
verksamhet framåt. Oavsett vilken roll han
ikläder sig hamnar lönsamhetsfrågan högst upp
på agendan.
– Vi måste höja lönsamhetsnivån. Det är fokus
både för mig och för branschen i stort. Vi som
enskilda företagare måste lyfta den här frågan.
Efter ett sådant här år, med brandstoppet som
vi hade i somras, är det ännu viktigare. Det
kommer att bli svårare att få tag i entreprenörer,
och få fram volymerna, om det fortsätter så här.

Du hittar din framtida skog hos oss!

PLANTOR
https://plantor.bergvikskog.se/
Plantskolan Sör Amsberg, Dalarna - tel: 0243-23 70 90 • Sjögränd plantskola, Värmland - tel: 0563-233 49
Nässja plantskola, Gästrikland - tel: 0291-445 51
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– Vi är en demokratisk
organisation som
bygger på vad våra
medlemmar tycker.
Vi kan kalla dem
ägare eftersom det är
medlemmarna som
äger föreningen.
STÖTTNING

Ju fler medlemmar, desto större möjligheter att kunna
påverka. Kolbjörn Kindströmer ser också en mängd andra
fördelar med att bli medlem i Skogsentreprenörerna.
– Det är ett väldigt bra nätverk där man träffar olika
människor, som man både kan ta emot lärdom av och lära
ut till. I nätverket kan man också få stöd under tider som
det är jobbigt. Den positiva anda som finns i nätverket och
bland tjänstemännen gör att man inte känner sig ensam.
Ett medlemskap ger även tillgång till olika former av
rådgivning och utbildning. Man kan bland annat få hjälp
med kalkyler och avtal, vilket kan vara ovärderligt när det
till exempel är dags att förhandla med ett stort bolag.
– För att nå framgång där måste man vara kunnig,
förberedd och ha självförtroende. Det kan vara bra att
låta någon av våra företagsutvecklare läsa igenom avtalet
innan, för att se vilka punkter det bör innehålla. För vi
måste lära oss att säga nej till avtal som är helt tokiga.
Men det är tufft att förhandla, ingen vill höja priset.

SAMARBETE

Kolbjörn Kindströmer tycker också att det är värdefullt
att Skogsentreprenörerna finns representerade i flera
olika organisationer, som till exempel Skogsforsk.
– Jag känner att vi har en hel del att framföra, både från
oss och från skogsbranschen som sådan. Det blir en dialog
mellan olika parter och den dialogen är bra för framtiden.
Sedan är det svårt att hitta mätbara saker kring vad vi
uppnår, utan jag tror att man i grunden måste tro på att
samverkan är rätt väg.
Att hela tiden öka medlemsnyttan är något som
Skogsentreprenörernas styrelse kontinuerligt jobbar

med. Målet är att organisationen ska vara så effektiv
som möjligt och att medlemmarna ska ha ett stort
medbestämmande. Idag har Skogsentreprenörerna cirka
800 medlemmar, som tillsammans avverkar ungefär 50
miljoner kubikmeter skog. Det är ungefär hälften av den
volym som avverkas i Sverige.

ÄGARNA BESTÄMMER

– Vi är en demokratisk organisation som bygger på vad
våra medlemmar tycker. Vi kan kalla dem ägare eftersom
det är medlemmarna som äger föreningen, så det är
väldigt viktigt att vi är lyhörda. Men alla verkar uppskatta
att vi förtroendevalda, och företagsutvecklarna, är ute hos
medlemmarna och lyssnar och försöker hjälpa till. Det
känns roligt!
Vad framtiden har i sin hand är alltså mycket upp
till Skogsentreprenörernas medlemmar och deras
önskemål. Men ett fokusområde är att hitta ännu mer
medlemsnytta för den motormanuella sidan, där många
är ensamarbetare.
– Här har vi redan gjort en del saker, till exempel har
vi gjort det enklare för dem när det gäller certifiering
och hantering av miljöfarligt avfall. Vi har också haft en
skogsdag tillsammans med Skogsstyrelsen för att lyfta
fram den manuella sidan. Det finns mer att göra, men
det är på g!

JAKTFANTASTER

Framtiden för Kindströmer Skog och Salix ser intressant
ut. Kolbjörns förhoppning är att lönsamhetsnivån ska
stiga, så att företaget kan göra nya investeringar. Men
det är inte säkert att alla äggen kommer att läggas i
skogskorgen.
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– Idag har vi två ben att stå på, rundvirke och
markberedning. Jag tror att vi kommer att hitta
ytterligare något, kanske inom grävmaskin/entreprenad.
Det kan vara bra att sprida riskerna lite.
Säkerligen kommer det också att finnas tid för hans stora
intresse, som han delar med sin familj – jakt. Familjen

består av sambon Lena, de fyra gemensamma barnen och
åtta barnbarn.
– Vi är jaktintresserade allihop och det hänger ihop med
skogsskötseln. Vi jagar mycket för att hålla en bra älgstam
och för att hålla nere betesskadorna.

Smörjmedel

n

e och avfettning frå

fett, glykol, AdBlu

Vi har oljor, smörj

Allt för skogsentreprenören –
En leverantör räcker!
h svärd
Maskinkedjor oc

Märkfärg, Färgmunstycken &

Kedjefångare

Turbil för kedjeslipning!
HSP Gripar

Alltid 10-40 gripar i lager
för snabba leveranser!

Nu kan ni få leverans av
slipade maskinkedjor samt
riktade/lagade svärd. Vi har
en turbil som går regelbundet
inom området Sundsvall/norr
om Sveg/Malung/Tierp.

AdBlue • Bandlås • Boggiband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare
Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd

NYHET!

0278-450 22 • www.samsons.se
info@samsons.se
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Därför är vi medlemmar
i Skogsentreprenörerna
Nästan allt arbete i skogen görs på entreprenad. Och de skickligaste företagen får de bästa
villkoren, så är det!
Skogsentreprenörerna är de skogliga entreprenörernas branschorganisation – och oavsett om det handlar om
att skapa bättre villkor i branschen eller handfast hjälp vid en avtalsförhandling, har vi alltid medlemmens
bästa i fokus.
Allt som Skogsentreprenörerna gör handlar om att göra livet lättare och skapa underlag för professionella,
lönsamma och fristående företagare. Genom det jobbet bidrar Skogsentreprenörerna samtidigt till att
vidareutveckla en seriös och väl ansedd skogsbransch.
Som medlem i Skogsentreprenörerna får du rådgivning, verktyg och skräddarsydda utbildningar för att
förbättra din lönsamhet. Samtidigt driver Skogsentreprenörerna opinion och företräder dig i frågor och
sammanhang som är viktiga för just din verksamhet.

Är du inte redan medlem?
Välkommen in i värmen du också!

Ride
tall
TWIN FORESTRY
T440 & T480 –
SERIOUS TIRES FOR
SERIOUS FORESTERS

Du är bättre än någonsin på skogsbruk. Vi är bättre än någonsin på
skogsdäck. Nya Twin Forestry-serien från Trelleborg är vår största hyllning
till yrket och människorna som utövar det. Förvänta dig ännu bättre
grepp, stabilitet och framkomlighet tack vare ny, exklusiv mönsterdesign,
förbättrad motståndskraft och utmärkt bandkompatibilitet. Och som alltid:
Oavsett var du är, kan du känna dig trygg och räkna med vår support.
Kör stolt med Trelleborg Twin Forestry.
www.trelleborg.com/wheels/se
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Bättre
Bättre
bett.
bett.
MARKUSSON
INFO@MARKUSSON.SE

WWW.MARKUSSON.SE

0175-713 26

Skydda dina värdefulla
tillgångar från brand.
Fogmakersystemet är helautomatiskt
och kväver snabbt en begynnande eld
i motorutrymmet med vattendimma
under högtryck. En klok samt trygg
investering för maskin, dig och skogen.
Vi har gjort 150 000 installationer i
mer än 50 länder sedan 1995.

fogmaker.com
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Många skäl
att bli medlem!
NÄTVERK

Dra nytta av andras erfarenhet och kunskap. Skogsentreprenörerna finns representerade över hela landet,
tack vare sina lokala nätverk.

RÅDGIVNING

Förenkla din vardag och förbättra din lönsamhet. Skogsentreprenörernas företagsutvecklare erbjuder
medlemmarna rådgivning inom ekonomi, juridik,
ledarskap, teknik och andra områden. I medlemskapet
ingår två timmars rådgivning per år.

RABATTER

Förmånliga rabatter. Med cirka 800 medlemmar kan
vi förhandla ner priserna och få bra rabatter på en rad
produkter, exempelvis försäkringar.

UTBILDNINGAR

Skräddarsydd kompetensutveckling. Vi har
utbildningarna du behöver – oavsett om det handlar om
ekonomi och juridik, personal eller PEFC-certifiering.

VERKTYG FÖR BÄTTRE FÖRETAGANDE

Medlemmar får tillgång till kalkylmodeller, skogsmaskinsindex, avtalsmallar och andra handfasta
verktyg.

BÄTTRE VILLKOR

Skogsentreprenörerna driver opinion och företräder
dig i frågor och sammanhang som är viktiga för din
verksamhet.

STARKARE.
TÅLIGARE.
SMARTARE.

www.iggesundforest.se

/iggesundforest

issuu.com/iggesundforest

En del av
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Skogsentreprenören är Skogsentreprenörernas egen tidning. Den
utkommer med fem nummer per år och innehåller bland annat
reportage och nyheter om det som händer i branschen. Tidningen
speglar näringen och är mycket populär bland medlemmarna. Den
ingår i ditt medlemskap!

Det måste
löna sig att
a ett bra
NYHETER OCH gör
NOTISER
jobb!

REG, SKOGS- ENTREP
PHILIP FRIBER
STE MEDLEM
NÖRERN AS FÄRSKA

Småländskt
affärssinne!
VI TRÄFFAR HÅKAN

Nytt rekord för
skogsföryngringen
i Sverige

GBY
NA UTANFÖR LJUN

Affärsmodellen styrd av kunderna

FORSKNING. I en studie från

Sveriges

Lantbruksuniversitet

samtidigt har studier visat på

Bison – nu med
ny transmission
TEKNIK. Det har varit en nyhetsmatad höst hos finska Ponsse.
Bland annat släppte man nyligen
16-tonsskotaren Bison med nya
hyttdämpningen Active Frame,
och en ny CVT-transmission.

Klättervänlig och
tystast i klassen
TEKNIK. Tyska Stihl släpper nu
nya eldrivna arboristsåget MSA
161T. Den nya motorsågen har
en kedjehastighet på 16 meter
per sekund och är med sina 2,
1 kilo både betydligt effektivare och lättare än sina eldrivna
föregångare. Sågen, utvecklad
för arborister har toppmonterat
handtag som ska underlätta vid
klätterarbeten. Kraften kommer
från ett 36 volts batteri som går
att använda även till många andra Stihl-maskiner.

SKOGSBRUK. Skogsbruket slår

NILSSON I SKOGAR

sambandet mellan lönsamhet
har Filip Benjaminsson studerat
och delarER
MAS KIN
som kundrelationer,
skogsentreprenad
SMA RTA
ens affärsmoomsättning smas
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och förutsättningarBRÄ NDE R deller. Entreprenader
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ies
Sverige
från uppdragsgivarna. I stuSOM MAR ENS
Granhargärd
och Finland
under lång tid
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nära
Filip dig!
Benjaminsson
ett–hygg
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kämpat
med
1på att
72 miljoner för att
låg tlönsamhet
snar
–
a.
kundföretagen
har stor
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SKO G SE NTRE PRE
merkostnaderna efter

NYHETER OCH NOTISER

inverkan på entreprenörernas
affärsmodeller. Han visar också
på att skillnaderna i affärsmodellerna ofta återfinns i detaljerna och att det behövs ett verktyg för att fånga dessa.

nya rekord i att få upp ny skog
efter avverkning. Hela 91 procent av den inventerade arealen
får godkänt, visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning. Dominerar gör planteringar medan
självföryngring nu ligger på historiskt låga nivåer.

2000
Så många av något

N R 1 | 2019

Gallra rätt – utan erfarenhet

UTBILDNING.

Nya avverkningsregler

SKOGSBRUK. Skogsstyrelsen föreslår nu nya regler för skogsägare som ska plantera ny skog efter
avverkning. Bland annat föreslår
man förenklade och likvärdiga
krav på antal huvudplantor för
barrträd och björk, samt att gran
inte ska tillåtas som huvudplanta
på torra och magra tallmarker.

Vid naturlig föryngring i södra
Sverige förlängs den längsta tilllåtna tiden för att det ska komma upp plantor från fem år till
sju år. Förbudet mot att använda
contortatall i södra Sverige samt
inom en kilometer från nationalparker och reservat föreslås tas
bort.

Lägre drivningskostnader

SKOGSBRUK. Nyligen presenterade Skogsstyrelsen och Skogforsks sin årliga kostnadsundersökning – och det står klart att
drivningskostnaden sjunker om
man tittar på de totala kostnaderna för skogsbruket. Ändå är
drivningskostnaderna för föryngringsavverkning och gallring i
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princip oförändrade.
Resultatet hänger samman
med att andelen komplicerad
avverkning efter stormar och
snöbrott minskat. Samtidigt ökar
också medelstamsvolymerna.

SLU Älvdalens och Södra Vikens naturbruksgymnasium är nu involverade i ett projekt
tillsammans med
Komatsu Forest. I förarsimulatorer kan
man nu gallra ett bestånd på olika sätt – för att sedan via
analysverktyget Heureka
utvärdera vad de olika metoderna ger
för skillnader när skogen
är mogen för slutavverkning. Bland annat
kan man variera gallringsform, gallringsstyrka och stickvägsavstånd
– och sedan
jämföra trädslagsfördelning, volymer,
medelstam, kostnader
och intäkter för åtgärder.
– På det här sättet hoppas vi kunna bidra
till att eleverna får
ökad förståelse av hur skogen påverkas
av gallring, utan att de
behöver vänta i 40 år för att lära av egen
erfarenhet. Det säger
Carola Häggström vid SLU till Skogsentreprenör
en.
Verktyget kommer att testas på skolorna
under våren 2019.

Kritik till regeringens
satsning på gröna jobb
SKOGSBRUK. Skogsstyrelsen har
nått i mål med sin satsning på
naturnära jobb. Sammanlagt har
det i år skapats 1 500 arbeten för
nyanlända och långtidsarbetslösa. Till jobben hör även att minst
15 procent av arbetstiden ska
utgöras av utbildning – till exempel finns möjlighet att ta körkort
för att få köra röjsåg.

13
SKO G SE NTRE PRE NÖRE N
N R 1 | 2019

One Stop Shop för Skogsmaskiner
NÄR DU BEHÖVER HYDRAULIK ELLER
TILLBEHÖR TILL DINA MASKINER,
SNABB OCH PERSONLIG SERVICE!
webshop.enskedehydraul.se

Satsningen, som kostar staten närmare 910 miljoner fram
till 2020, får dock kritik i en ny
rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Här menar man
att subventionerade arbeten
riskerar att tränga undan vanliga
jobb.
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Vi för din talan i alla viktiga sammanhang
Ett av de tyngsta argumenten för att vara med i Skogsentreprenörerna är att bli företrädd i
utvecklingsgrupper och branschsamarbeten. Här några av de större forum och arbetsgrupper där våra
medlemmar finns representerade.
ARBETSGIVARORGANISATIONEN

TSG är ett forum i Skogforsks regi för samverkan i
skogstekniska frågor. Tillverkare av skogsmaskiner
och kringprodukter, forskare och användare av deras
produkter möter varandra för diskussion kring aktuella
frågor och projekt.

ÖVRIGA GRÖNA NÄRINGAR

APSE-kommittén förvaltar och vidareutvecklar de
allmänna bestämmelserna ABSE09 och branschens
avtalsstandarder.

Entreprenörskåren är den enskilt största
arbetsgivaren i skogsbruket, och ett samarbete med
arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare är viktigt
för att få en god service i sitt företagande.

LRF Entreprenad tar ett samlat grepp kring
näringspolitiska frågor, juridik, offentlig upphandling,
kompetensutveckling och även branschsamordning.
LRF Entreprenad består av LRF, Skogsentreprenörerna,
Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagens
Riksorganisation och Landsföreningen Sveriges
Maskinstationer.

REKRYTERING OCH KOMPETENS

Medverkan i Skogsbrukets Yrkesnämnd syftar till att
förbättra näringens attraktionskraft bland ungdomar, och
göra dem bättre rustade för yrkeslivet.
Vi medverkar även i Naturbruksgymnasiernas
programråd – och har en plats i Sveriges
lantbruksuniversitets referensgrupp.

FORSKNING OCH UTVECKLING

AG Brand – branschgemensamma riktlinjer vid förhöjd
brandrisk. Det här är ett samverkansarbete mellan
entreprenörer, kunder och myndigheter.
RGV – Skogforsks rådgivande grupper, ska säkerställa
att samarbetet med intressenter är effektivt och väl
fungerande.

ESG är ett projekt initierat av Skogforsk som hanterar
affärsrelationer, rekrytering och gränssnittet mellan olika
tjänster.

MYNDIGHET OCH REGERINGSKANSLI

Skogsstyrelsens sektorsråd, med företrädare för samtliga
som nyttjar svensk skog.
Nationella skogsprogrammet. Visionen är att ”Skogen,
det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt
i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi.”

INTERNATIONELL SAMVERKAN

Nordiskt nätverk. I gruppen ingår DME (Danmark), KL
(Finland), MEF (Norge) och SE (Sverige).
CEETTAR är en större organisation som samlar Europas
entreprenörer inom både jord- och skogsentreprenad.
FOBIA är ett EU-projekt med målet att öka konkurrenskraften hos de skogliga entreprenadföretagen i de nordliga
delarna av Finland, Sverige, Skottland och Irland.
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ÖVRIGA ARBETSGRUPPER

Trygg Hansa. Skogsentreprenörerna är representerade i Trygg Hansas
försäkringsnämnd för skogsmaskiner.
GRG-gruppen, som har kontakt med de stora maskintillverkarna och som också
arbetar med att bevaka och förhandla standardavtal (Maskin 03, Reparation 11)
för att passa skogsentreprenörens behov.
Skogsentreprenörerna finns representerat i VMF Nord.

Skördare och skotare
med IBC

Kranspetsstyrning IBC, skördarmätning i toppklass enl. Skogforsk och näst
lägst vad gäller reparationskostnader enl. TSG. Till det högsta produktivitet,
tillförlitlighet och en arbetsmiljö i toppklass gör att c:a 40% väljer
skogsmaskiner från John Deere.

johndeere.se/forestry
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– Folk som känner
mig vet att jag är
en social typ, så
egentligen har jag
ju valt fel yrke.

Krus
uppskattar
satsning på
motormanuella
företagare

Att Skogsentreprenörerna riktar allt mer strålkastarljus mot den
motormanuella sidan glädjer ensamföretagaren Johan Krus.
– Det är bra att man ordnar mer aktiviteter för oss.
Lindesbergsbon Johan Krus, eller Krus rätt och slätt, är en riktig profil inom
skogentreprenörsbranschen. Den 58-årige mångsysslaren har bland annat
tävlat i VM i motorsåg och varit ledare för det svenska landslaget i motorsåg.
Men framförallt har han, med vissa avbrott, arbetat i skogen ända sedan han
gick ut tvåårig skogsbruksskola 1978.
– Jag har hållit på i skogen i 30 år, med allt från manuell huggning till att köra
skördare. Jag körde skotare i fem år och skördare i tio år.
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COMEBACK I SKOGEN

Ja, bredden på Johan Krus CV är imponerande. Under
årens lopp har han bland annat hunnit med att vara
catchdriver med F-skatt, gjort skogsbruksplaner och
planerat skogsavverkning som säsongsentreprenör
åt Sveaskog och varit en vända inom bygg- och
anläggningsbranschen. Det var just efter sejouren i byggoch anläggningssvängen som han 1993 startade eget
företag, Solbacken Skog.
– Då, i början av 90-talet, blev det pannkaka av
byggbranschen och dåligt med jobb för mig. Jag
funderade på vad jag skulle göra och skogen hade jag ju
hållit på med innan. Jag tycker om friheten att vara min
egen, även om man inte blir rik.

PRATSAM

Idag är det motormanuellt för hela slanten för
Solbacken Skog. Typiska uppdrag är röjning av ungskog,
trädfällningar och diverse specialjobb. Under tre till
fyra månader jobbar han till exempel åt Glanshammars
Häradsallmänningar. Johan har också en hel del privata
kunder, bland annat bönder som han hjälper med både
skogsvård och anläggningsarbeten.
– Just de här jobben tycker jag är roligast. Vissa vet inte
riktigt vad de vill med sitt skogsbruk och då kan man få
igång intressanta diskussioner. Folk som känner mig vet
att jag är en social typ, så egentligen har jag ju valt fel
yrke, skrattar Johan.

Ser du skillnaden? Rätt planta kan
öka värdet på din skog med 24%
Vi har förädlat plantor i ett halvt sekel och därför kan vi erbjuda en ökad tillväxt med upp till 24%.
För att garantera din föryngring erbjuder vi också skyddsbehandlingar, markberedning och plantering.
Kontakta våra kunniga rådgivare, de finns över hela landet och säkerställer att du får den bästa plantan
och den högsta tillväxten för just din skog. Det ger dig både trygghet och mer pengar i plånboken.

Läs mer på www.skogsplantor.se

Så my
c
värdet ket ökar
på din
skog
Räkna
på:
skogs
planto
r.se/
berak
na-v
pa-din ardet-skog
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EGET NÄTVERK

VIKTIGT LOBBYORGAN

– Man har sitt privata nätverk med både skogsentreprenörer och anläggningsfolk, det är så jag får mina
uppdrag. ”Ring Krus, han gjorde ett bra jobb”, kan det låta.

– Det är bra att Skogsentreprenörerna jobbar för viktiga
branschfrågor och för ut dem, till exempel genom att
skriva insändare och kommunicera på andra sätt. Det
här har skogsbruket varit lite dåligt på tidigare. Vi måste
sätta hårdare mot skogsbolagen, särskilt med tanke på de
otroligt stora inkomster som skogen bidrar med till det
här landet.

Det sociala behovet till trots är Johan Krus
ensamföretagare. När det kör ihop sig har han dock en
”timgubbe” som han kan ringa in, som i sin tur ringer
Johan när han behöver hjälp. Det är så Solbacken Skogs
nätverkande ser ut.

De nätverk som Skogsentreprenörerna erbjuder är därför
inget som Johan direkt utnyttjar. Diverse utbildningar
och förnyelser av olika kort får han också på andra håll,
via Gammalkroppa Skogsskola utanför Filipstad. Han
har heller inga stora och dyra maskiner, som kräver
avancerade kalkyler.
– En röjsåg eller motorsåg kan man ju faktiskt bara
slänga, skojar Johan. Det hade varit skillnad om jag
hade haft en skördare för flera miljoner kronor och haft
anställda. Då hade behovet av rådgivning kanske funnits.
Men han har andra skäl till att vara medlem i
Skogsentreprenörerna.
– Framförallt är det på grund av SE-certifieringen. Man
måste vara certifierad för att få göra jobb, särskilt åt de
stora skogsbolagen som Sveaskog, SCA och Stora Enso.
Men det är också en hel del bönder som frågar efter
certifiering. Jag har varit medlem i Skogsentreprenörerna
i cirka fem år och sedan har det bara rullat på.
Precis som många andra skogsentreprenörer menar Johan
Krus att det måste till en lösning på lönsamhetsfrågan.
– Det har gått neråt för både skogsägare och entreprenörer,
så vart tar pengarna vägen? Vi måste få upp priserna.

Här menar Johan att Skogsentreprenörerna har en
stor roll, vilket är ytterligare en anledning till att bli
medlem.

Att Skogsentreprenörerna sitter med i till exempel
Skogsforsk ser Johan Krus också positivt på.
– Det är viktigt att vi har en fot inne där, så att vi kan höra
vad som är på gång och försöka påverka istället för att
någon ska bestämma över huvudet på oss. I Skogsforsk
kan man upptäcka saker som inte fungerar i praktiken, då
undviker vi att det blir hur tokigt som helst.

MER AKTIVITETER

Cirka tio procent av medlemsföretagen är
motormanuella, resten arbetar med maskinell avverkning.
Den procentfördelningen har rent historiskt, menar
Johan Krus, delvis avspeglat Skogsentreprenörernas
verksamhet. Fokus har helt enkelt legat på den maskinella
sidan, vilket det nu ska bli ändring på. Den utvecklingen
välkomnar Johan.
– Det känns bra att man engagerar sig mer för
motormanuella företag och skapar aktiviteter, till exempel
träffar med andra entreprenörer och skogsföretag.
För det är faktiskt en hel del medlemsföretag som är
ensamföretagare, precis som jag.
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TRIVS MED LIVET

Framtiden för Solbacken Skog ser för tillfället ut att gå i samma spår som under
de senaste åren. Johan Krus har inga planer på att expandera eller anställa någon,
han trivs bra med tillvaron och väljer att inte sätta upp några större mål.
– Men det kommer nog att bli lite mer bygg- och anläggningsjobb då skogen inte
är en guldgruva ekonomiskt. Gula maskiner lönar sig bättre än skogsmaskiner,
konstaterar han.
På det privata planet är det dock möjligt att det kommer att hända mer. Johan har
en flickvän i Thailand och han hoppas att hon snart är vid hans sida i Sverige.
– Tanken är att hon ska komma hit. Vi har sökt visum och allt.
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INDEX ÖVER
KOSTNADSUTVECKLINGEN

Att ha koll på ekonomin är en
förutsättning för ett lönsamt
företagande. Ett av våra viktigaste
verktyg för en fungerande marknad
är vårt skogsmaskinsindex som
baseras på kostnaderna för förare
och diesel. Talen fastställs av SCB
och används för att reglera priserna
när en affärsuppgörelse ska gälla
under en längre tid.

Skogsentreprenörernas
eget ledningssystem
Skogsentreprenörerna har tillsammans med SE Certifiering arbetat
fram ett branschanpassat ledningssystem för skogsentreprenörer.
Det är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och
fortlöpande utveckla, följa upp och säkra verksamheten. Den svenska
PEFC-standarden ligger till grund – och ledningssystemet är ett bra
verktyg för att uppnå kvalitet i företagandet.
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SE-certifiering
I Sverige har cirka elva miljoner hektar
skogsmark certifierats enligt PEFC – en
standard med syfte att utveckla en ekonomisk
uthållig och värdefull skogsproduktion
samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljön bevaras, och sociala och
estetiska värden värnas. För att få utföra
skogsbruksåtgärder ställer kunden krav på att man som
skogsentreprenör ska vara certifierad.
Via dotterbolaget SE Certifiering
erbjuder Skogsentreprenörerna dig
som skogsentreprenör att certifiera
ditt företag enligt PEFC:s nationella
entreprenörsstandard. Du som är medlem får
både billigare anslutningsavgift och minskade
kurskostnader.

Tillsammans skapar vi tillväxt i skogen.
Sveaskog skapar förutsättningar för människor att bo och verka i hela landet. Genom att bruka skogen får vi
förnyelsebara råvaror som bidrar till välfärden och till ett bättre klimat. Vi gör detta tillsammans med duktiga,
lokala entreprenörer som vet att initiativförmåga och ansvarskänsla skapar stolthet och resultat.
Du är viktig för oss – från plantering och skogsvård till gallring och slutavverkning.
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Välkommen till
Skogsentreprenörerna
Skogsentreprenörerna har idag cirka 800 medlemmar.
Både småföretagare som har maskiner, och de som
erbjuder tjänster som planläggning och plantering,
passar i vårt nätverk.
Att bli medlem i Skogsentreprenörerna är lätt. Du behöver
bara vara verksam inom skogsnäringen och ha F-skattsedel.
Sedan fyller du i vår medlemsansökan på nästa sida. För mer
information, kontakta oss på 08-655 41 90.
Vi finns för din skull. Välkommen du också!

FÖRTROENDE
GENOM KONSTRUKTION
Stark och
stabil midja
Rymlig förarplats
med utmärkt sikt
Innovativ Tigercat
böjd huvudbom
Igenomtänkt
Servicevänlighet

Low-wide lastrede

Tigercat 25 ton
Boggiaxlar
(tillval)

TIGERCAT
C-SERIENS SKOTARE
Kontakta Tigercat AB idag för att veta mer.

www.tigercatab.se

Högkapacitets
timmergrip

Tigercat skotare levererar oöverträffad
produktivitet och pålitlighet.
Innovationer som Low-wide och böjd
kranbom skiljer Tigercat från mängden.
Noggrant ingenjörsarbete tillsammans
med en stryktålig konstruktion
säkerställer att Tigercat skotare är det
bästa valet för de tuffaste förhållandena.

Storgatan 19
102 15 Stockholm
Tel 08-655 41 90
se@skogsentreprenorerna.se
www.skogsentreprenorerna.se

Dina erfarenheter blir våra.
Från Umeå i Sverige transporteras flera
skogsmaskiner per dag, världen över. Vi ser det
som ett lagarbete att vi lyckas hålla hög kvalité
med fokus på vad som behövs för dig i skogen.

Så när vi utvecklar våra maskiner är våra kunder
den viktigaste komponenten. Dina erfarenheter blir
till nya maskiner och tjänster.

Därför tackar vi för ett gott samarbete, och ser
fram emot ständiga förbättringar tillsammans
med dig.

• 14998 • www.jssverige.se

Ett önskemål, en uppmuntran, ett klagomål, en
tanke. Allt vi får från dig via våra verkstäder leder
raka vägen in i vår verksamhet. Vi är uppbyggda
för att ta till vara på din feedback.

www.komatsuforest.se

