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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. 

 

Vi delar i allt väsentligt de rekommendationer som framställs i delrapport 3 och vill särskilt 

understryka vikten av de två övergripande strategiska rekommendationerna; vi behöver från 

högsta politiska nivå tillskapa ett samhällskontrakt för bioekonomin och vi behöver 

säkerställa och tydliggöra grundvalar för den fria marknaden såsom äganderättsprinciper och 

beskattning mm i samklang med denna färdriktningsvisare.  

 

Vi vill från SMF Skogsentreprenörerna kompletterade kommentera följande: 

 

Åtgärdsförslag 5.2.4 Innovationsprogram för produktion och processer 

 

Vi kan inte underskatta det faktum att 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. Bilden av att det är ett 

fåtal stora aktörer som måste stimuleras till ren teknikutveckling behöver kompletteras med 

det faktum att ett flertal mycket små aktörer, skogsentreprenörerna, måste stimuleras till att 

bidra i utvecklingen av - och investera i! -  morgondagens produktionsteknik. Först när dessa 

flertusental småföretagare har investerat i aktuell teknik får den någon verklig verkan.  

 

Vi delar uppfattningen att det vilar en stor potential i att utveckla skogsteknik. Men - en ännu 

större potential vilar i det faktum att vi rent organisatoriskt inte behärskar eller fullt ut nyttjar 
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entreprenadskogsbruket. Vi har idag betydande transaktionskostnader inlåsta i det faktum att 

vi inte upphandlar, kravställer eller efterlever entreprenadkontrakt på ett modernt och 

rättssäkert sätt. Dessutom saknas kunskap på branschnivå om hur man arbetar med innovation 

i outsourcade värdekedjor.  

 

I tillägg till det som föreslås i åtgärdsförslag 5.2.4 föreslår SMF Skogsentreprenörerna 

därför att man breddar scopet på föreslaget innovationsprogram så att också discipliner 

som organisation och affärsutveckling samt innovation i outsourcade värdekedjor 

inryms.  
  

Fördjupande kommentar 

 

Ytterligare ett dimension att ta hänsyn till återfinns i det faktum att det operativa skogsbruket 

vilar i händerna på en stor skara småföretagare - skogsentreprenörerna behöver med 

självklarhet vara med i de diskussioner som skall föras men har inte tid eller möjlighet att 

finnas i de utvecklingsforum som står till buds.  

 

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 som 

sagt inte längre bolagen som producerar eller effektiviserar branschen framåt, det är 

skogsentreprenörerna. Problemet är erkänt i branschen men mycket svåradresserat – dessa 

småföretagare har inte tid eller adekvat kompetens att företräda sig själva i alla de 

sammanhang där entreprenörens röst behöver finnas. Skogsentreprenörernas branschförening 

har idag begränsat med resurser för att kunna matcha en tjänstemannastab hos bolag eller 

SÄF.  

 

Vi vill understryka vikten av att förstå och ta hänsyn till det faktum att vi idag lever i ett helt 

outsourcat skogsbruk. Skogsentreprenören måste kunna delta i produktivitets- eller 

effektivitetsstrategiska diskussioner och-/eller konkreta utvecklingsprojekt. 

 

SMF Skogsentreprenörerna föreslår därför att pengar avsätts i alla 

utvecklingssatsningar som görs som berör skogsbruket, öronmärkta för att den lilla 

skogsentreprenören skall kunna bidra med sin erfarenhet.  

Detta kan ske antingen 1. via tjänstemän i kårens branschförening eller 2. direkt till 

enskild, deltagande företagsledare på plats (för att detta ska ske måste man kunna 

ersätta företagaren på ett sådant sätt att utebliven produktionstid täcks)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


