
 
 

Ref. Anna Furness, verkställande direktör   

Besöksadress Storgatan 19 

Box 556 80, 102 15 Stockholm 

+46–8–655 41 90 

www.skogsentreprenad.nu 

 

 

 

           2016-11-08 

 

Remissvar underlagsrapport nr 1 - Nationella skogsprogrammet 

 

Diarienr.   N2015-2214-sk 

Remissinstans: SMF Skogsentreprenörerna ek. för.  

 

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.  

 

1.1 Allmän kommentar 
Skogsentreprenörerna delar i allt väsentligt de rekommendationer som framställs i rapporten. 

Som branschförening representerar vi en småföretagarkår som i mångt personifierar 

landsbygdsföretagandet. En genomsnittsmedlem hos oss skapar 3-4 permanenta 

arbetstillfällen på sin lokalort och omsätter ca 5 MSEK. Dessutom skapar en genomsnittlig 

skogsentreprenörsföretagare ytterligare värdefulla arbetstillfällen på sin lokalort tack vare 

behov av reparation, drivmedel, administration, vägunderhåll, förnödenheter, 

maskintransporter (i tillägg givetvis till det privata; boende, skola, affär etc.). Vi vill därför 

särskilt kommentera vissa åtgärdsförslag under rubrik 3.3.2 som i mångt handlar om en 

företagsam, levande landsbygd.   

 

1.2 Specifika kommentarer 
 

Åtgärdsförslag  3.3.2  Vikten av att kunna verka och leva på landsbygden 

Det är en etablerad entreprenörskår som svarar för det operativa skogsbruket idag. Framtidens 

skogsägande kan i större utsträckning ske på distans, industri kan -med fördel – konsolideras 

geografiskt, men – skogen växer där den gör och behöver således vårdas och brukas i 

landsbygdsorterna. Det innebär att entreprenörskåren utgör en geografiskt stabil företagarkår 

som även fortsättningsvis kommer att verka på landsbygden och vars utkomst kommer att 

behöva styras från landsbygden så länge som vi behöver bedriva skogsbruk. 
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Vi kan därför inte nog understryka vikten av att hålla landsbygden levande med hjälp av 

fysiska och digitala kommunikationer, skola och vård och omsorg – men också med hjälp av 

annan politisk styrning som står till buds för att underlätta för småföretagaren i allmänhet och 

för småföretagaren i landsort i synnerhet.   

 

Åtgärdsförslag 3.3.2.2  Genomlysning av artskyddsförordningen 

Vi delar helt uppfattningen att man bör granska Sveriges faktiska skyldigheter enligt 

artskyddsförordningen och skapa en svensk uttolkning som för alla företagare, små som stora, 

känns korrekt, rättvis och trovärdig.  

 

Åtgärdsförslag  3.3.3.2  Åtgärder för integration 

Då skogsentreprenörerna svarar för ca 14 000 av de 15 000 arbetstillfällen som finns i 

skogsbruket är det naturligt att vi kommenterar åtgärdsförslag som handlar om att skapa fler 

arbetstillfällen med bidragsunderstöd. Vi är involverade i ett flertal diskussioner om 

detsamma och vi vill även i detta remissvar understryka hur otroligt viktigt det är att man inte 

behandlar skogsbrukets arbetstillfällen som varandes okvalificerade. Det är de inte. 

Maskinföraryrket är som bekant mycket komplext, men också sådant som betraktas som 

enklare, plantering, kan kosta stora summor om det utförs felaktigt.  

Om man väljer att utlysa särskilt riktade satsningar för röjning eller vård av skogar 

undantagna från produktionsskogsbruk bör befintlig entreprenörskår kunna kvala och det är i 

av yttersta vikt att man inte med hjälp av bidrag stjälper den rådande, fungerade marknaden 

för skogsvård och annan vård av stående skog.  

 

Åtgärdsförslag 3.3.3.3  Fria geodata 

Vi delar helt uppfattningen att tillgång till fria geodata underlättar marknadsdriven utveckling 

av såväl företag som tjänster – till nytta för skogsbruk och landsbygdsutveckling.   

 

Åtgärdsförslag 3.3.3.4  Stärka kvinnligt företagande i skogsbruket 

Skogsentreprenörsföretag är, liksom skogsägarna, ägarledda familjeföretag. Om 

näringsverksamheten bland skogsägarna fortfarande ”utåt sett” domineras av män, så är 

situationen densamma i entreprenadleden. Trots detta är ett vanligt entreprenadföretag ett 

klassiskt familjeföretag - till hälften ägt av en kvinna. Typiskt sett sköter hon administration, 

ekonomi och löner och finns med i arbete med avtal och förhandling. Kort sagt – kärnan i 

företagandet. Typiskt sett är han tekniskt bevandrad, leder arbetet och har kontroll över 

maskinpark och skiftplanering mm. gentemot anställda. Drivna småföretagare är en ödesfråga 

för branschens framtid. Att fånga upp och skapa nätverk för kvinnorna i entreprenörsledet är 

att målstyra mot precis den målgrupp som i många delar hanterar företagen idag. Förutom de 

ekonomiska bevekelsegrunderna delar vi uppfattningen att de också ur jämställdhetssynpunkt 

finns att vinna på detta. I tillägg till detta kan ur rekryterings- och jämställdhetssynpunkt 

konstateras att det idag är fullt möjligt för kvinnor att också arbeta i maskinerna, det är 

kvalificerade operatörsuppdrag och inte arbete som kräver muskelstyrka. (Kvinnor står idag 

för 4 % av de ca 14 000 arbetstillfällen som entreprenörskåren erbjuder.) 

SMF Skogsentreprenörerna föreslår mot bakgrund av ovanstående att man breddar en 

sådan satsning till att även inkludera möjlighet till särskilt stöd för nätverk och 

utbildning för de många kvinnor som de facto bedriver skogsentreprenad.  

Vi bedömer också att en satsning för att få in kvinnor i det operativa arbetet ytterligare 

kan accelerera jämställdhet i vår bransch.  

 
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 
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