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Mer än 90 % av det operativa skogsbruket utförs av entreprenörer och av de drygt 15 000
arbetstillfällen som skogsbruket erbjuder återfinns ca 14 000* i vår småföretagarregi – i den
levande landsbygd som skogsbruket är så beroende av. (*Skogsstatistisk årsbok)
Skogsentreprenörerna och deras anställda är därför centrala aktörer när vi som bransch
behöver ta ansvar för den utvecklande och utmanande ambition man från regeringshåll stakat
ut i och med det nationella skogsprogrammets vision;
”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en växande bioekonomi”.
SMF Skogsentreprenörerna har följt arbetet med det nationella skogsprogrammet noga och
vill sammanfattningsvis uttrycka stor uppskattning för det arbete som nu genomförts. Vi ser
med tillförsikt fram emot det vidare arbete och de konkreta åtgärder som nu bör följa i
proposition och vidare process.
Föreningen har lämnat remissvar på rapport 1 och 3 och vill i detta remissvar kompletterande
peka på två centrala faktum som grovt underskattas i redovisade åtgärdsförslag. Båda
återfinns under åtgärdsförslag 5.3.6.
Åtgärdsförslag 5.3.6 Fortsatt fokus på produktivitet och effektivitet
1. Skogsbruket är outsourcat. Det innebär att allt det som vi bedömer behöver förändras,
utvecklas eller förbättras vilar i händerna på en mycket fragmenterad småföretagarkår,
uppskattningsvis ca 5000 företagare, och deras anställda. Den referens till ”skogsnäringen”
som övergripande görs behöver förfinas för att bli verksam och skogsentreprenörerna
behöver med självklarhet vara med i de diskussioner som skall föras. Vår erfarenhet hittills är
att man i utvecklingsgrupper eller forskningsinstitut (exv Skogforsk) samlat de större
skogsbolagen och SÄF och därigenom trott sig ha förankrat effektivitetssatsningar eller dylikt.
Problemet med detta förfarande är uppenbart – det är inte längre bolagen som producerar
eller effektiviserar branschen framåt, det är skogsentreprenörerna. Det är
skogsentreprenörerna som köper in ny teknik, nya maskiner eller nya logistiksystem och
kartmaterial. Implementering av ny teknik och kunskap kräver därför mycket kunskapande
om innovation i outsourcade värdekedjor och om kontraktuella, gemensamma
utvecklingsåtaganden eller joint ventures. Problemet är erkänt i branschen men mycket
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svåradresserat – dessa småföretagare har inte tid eller adekvat kompetens att företräda sig
själva i alla de sammanhang där entreprenörens röst behöver finnas. Också
skogsentreprenörernas branschförening har begränsat med resurser för att kunna matcha en
tjänstemannastab hos bolag eller SÄF.

Vi vill med detta kompletterande påpekande understryka vikten av att förstå och ta hänsyn till
det faktum att vi idag lever i ett helt outsourcat skogsbruk. Skogsentreprenören måste, för den
helt avgörande vidareutvecklingen av branschen som påpekas i 5.3.6, kunna delta i
produktivitets- eller effektivitetsstrategiska diskussioner och-/eller konkreta
utvecklingsprojekt.
2. Den ”data” som så många åtrår måste behandlas på ett både affärsmässigt och juridiskt
korrekt sätt. Data som produceras är den enskilda företagarens egendom om inte annat
avtalats med aktuell affärspart. Det går inte att designa värdekedjemässigt optimalt
”nyttjande” av data utifrån en idé om att dessa data är allmänt gods. Data är
immaterialrättslig egendom och har ett värde. Vi bedömer att värdet av producerad data
idag överstiger värdet av producerad virkesvolym eller antal planterade plantor, mätt vid
varje enskilt tillfälle. I tillägg till dessa kommersiella begränsningar, blir det ur PULhänseende, och kopplat till det EU-direktiv som träder i kraft i maj 2018 än mer viktigt att vi
har kontroll på vilka juridiska rågångar vi ens kan överskrida utan att bedriva lagvidrig
verksamhet.

Vi vill med denna kommentar göra läsaren uppmärksam på att man också i detta hänseende
måsta förstå och ta hänsyn till att vi lever i ett skogsbruk som vilar på ett antal tusen
småföretagare och att vi som kår och som företrädare för denna kår behöver vara med i de
diskussioner som förs för att kunna bidra med vår kunskap och peka på den svårigheter och
möjligheter vi som bransch måste hantera.
SMF Skogsentreprenörerna föreslår att pengar avsätts, öronmärkta för att
entreprenören skall kunna bidra med sin erfarenhet antingen 1. via tjänstemän i kårens
branschförening eller 2. direkt på plats (och då måste vi kunna ersätta entreprenörer
för utebliven produktionstid)

SMF Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschförening som samlar ca 850 professionella skogsentreprenörer. I ett
helägt dotterbolag utfärdar vi också PEFC-certifiering för ca 1000 skogsentreprenörer. Föreningen arbetar för




att föreningens medlemmar är professionella, lönsamma och fristående företagare
att aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk
att aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch

