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www.komatsuforest.se

Nya Komatsu 835. 
Rakaste vägen till ökad lönsamhet.

GALLRINGS-
EXPERTEN

Introducerar
KomatsuFORESTRY QUALITY FORWARDERS

Nya Komatsu 835 uppfyller som ingen annan behovet av skonsam och 
smidig skotning kombinerat med produktivitet, driftsäkerhet och komfort. 
Det är en av de mest miljövänliga maskiner vi gjort med de lägsta 
utsläppen, fenomenala köregenskaper i trånga gallringar och ett suveränt 
lågt marktryck. Samtidigt ett formidabelt kraftpaket gällande både motor, 
transmission och kran. Du kan dessutom få din maskin med en mängd 

tillval som exempelvis boggilyft, hyttfjädring och hydrauliska stöttor. 
Och inte minst – den hyllade arbetsmiljön och komfortnivån i Komatsus 
nya skotare är naturligtvis lika hög i 835. Välj Komatsu 835 när du vill få 
gallringsjobben, och genomföra dem med maximal lönsamhet.  
Precis som det moderna skogsbruket kräver.
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TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS

www.trelleborg.com/sv/wheelsystems/se

Strongertogether
Twin Forestry

I skogen är det prestanda som räknas, ingenting annat. Så välj utrustning 
som matchar de tuffa kraven. Trelleborgs kraftfulla Twin Forestry-däck och 
fälgar är skräddarsydda för varandra. Tillsammans bildar de en stark enhet  
du kan lita på – även i de mest krävande miljöer. 

Bli starkare med Trelleborg, och låt våra specialister stötta dig hela vägen.
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AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Glykol • Gripar • Kedjor 

Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd
0278-450 22  •  www.samsons.se

info@samsons.se

Alla priser är exkl. moms

Priser per drivlänk

Maskinkedjor     

Bredd
RMH RMHS1,6 mm 1,25:- – 1,29:- 1,39:-2,0 mm 1,35:- 1,40:- 1,29:- 1,39:-

Maskinsvärd 
Maskinsvärd från 419:- styck

Kampanjpris! 

99:-/kg
Gäller 18 kg hink, maj-juli

5%
rabatt

Vid köp av  20 svärd  
eller 120 kedjor

Kombinerat kedje- &  centralsmörjningsfett!
Agrol Entreprenadfett EP 2 Bio• Samma fett till kedjorna och maskinen• Slipp oljedimma på rutor m.m.• Förlänger livslängden på svärd & kedjor• Högkvalitativt biofett

Allt för skogsentreprenören – 
En leverantör räcker!
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Det har i dagarna gått ett halvår sedan jag 
blev vald till ordförande för SMF. Det har 
varit en intensiv start. Dels har vi i styrel-
sen arbetat igenom SMF:s  strategi och dels 

har vår vd slutat. Vi är nu mitt i processen att rekry-
tera en ny vd.

En ordförande ska drivas av en vision om framti-
den och jag är inget undantag. Jag har, som ny ord-
förande i SMF, ett antal hjärtefrågor som jag till-
sammans med styrelse och personal inom SMF 
gemensamt kommer att lyfta och driva under de 
kommande åren. Mina viktigaste hjärtefrågor är:

SMF SKA JOBBA FÖR LÖNSAM ENTREPRENAD. 
Svenskt skogsbruk måste verka för starka, långsikti-
ga lönsamma kunder och starka, långsiktiga lön-
samma entreprenörer. För detta krävs det att vi 
skogsentreprenörer tillåts ha en god avkastning i 
våra företag, annars går det inte att göra de investe-
ringar som krävs för att kunna bedriva en långsiktig 
verksamhet. 

SMF SKA JOBBA FÖR KONKURRENS- 
KRAFTIGA, KVALITETSSÄKRADE  
ENTREPRENÖRER OCH ETT  
KONKURRENSKRAFTIGT SKOGSBRUK. 
Alla i skogsbruket mår bra om vi entreprenörer har 
långsiktiga affärsrelationer. Detta krävs för att vi 
ska kunna bedriva en seriös verksamhet och få kon-
kurrens på lika villkor. Certifieringen är en nyckel-
faktor där miljöaspekterna alltid kommer att stå i 
centrum och med ett absolut krav på att reglerna 
efterlevs. Detta är viktiga aspekter för skogsbrukets 
trovärdighet. Det är också viktigt om vi ska 

kunna vara en attraktiv arbetsplats för framtidens 
maskinförare.

Svenskt skogsbruk är en stor del i den svenska 
ekonomin. Stabila, långsiktiga och utvecklingsbe-
nägna entreprenörer är ett måste för att Sverige ska 
kunna behålla sitt skogsbruk som en basnäring. 
Maskinförarnas kunskap och kompetens är också en 
nyckelfaktor. Där måste skogsbruket komma över-
ens om hur vi ska lyckas med rekryteringen och med-
vetandegöra för dagens ungdom vad svenskt skogs-
bruk är, i dag 2014. Det är SMF:s medlemmar som 
anställer och vet vad vilka krav och vilken profil som 
måste ställas på dessa nyckelpersoner. Då borde det 
också vara en självklarhet att det är SMF som är en 

viktig aktör i frågan om rekryteringsproblema-
tiken.

I många branschfrågor inom svenskt skogs-
bruk borde vi, företrädare för skogsbruket, ta av 

oss våra nuvarande ”kläder” och ta på oss ”kläder-
na för svenskt skogsbruks bästa”. Då tror jag att vi 

kan nå framgång som gynnar alla parter i skogsbru-
ket.

Sammanfattningsvis kommer vi inom SMF att ver-
ka för att vi ska ha lönsamma, konkurrenskraftiga, 
kvalitetssäkrade entreprenörer inom ett av landets 
viktigaste basnäringar, det svenska skogsbruket.

MATS ÅGREN
ORDFÖRANDE  

SMF SKOGSENTREPRENÖRERNA

 

INSTICK

Ansvarig utgivare: Torsten Kinnefors
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Annonser: Rolf Stenvall, Fkon
rolf.s@fkon.se, 070-2090267
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DEBATTÖREN

JohnDeere.se
www.forestryextra.se

JD svärd 
Priser som tål att jämföras!

Längd (cm) Pris
54 442:-
60 448:-
64 460:-

67,5 464:-
75 470:-
82 471:-
90 517:-

Leasa en ny JD-maskin 
till mycket förmånliga villkor!
Fram till 20 juni kan du utnyttja mässerbjudandet från MaskinExpo där vi 
tillsammans med Deutsche Leasing presenterade ett extra förmånligt leasing-
alternativ på nya JD-maskiner.

Mycket låg ränta, skräddarsydda villkor och möjlighet att köpa loss maskinen 
under leasingtiden, är några av fördelarna i vårt erbjudande. Hör av dig så 
berättar vi mer om denna fördelaktiga finansiering av den nya skogsmaskinen 
från John Deere.
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NYHETER

Skogsentreprenörer
hittar viktiga fornlämningar

Mindre kvicksilver med färre körspår
Kalavverkning i kuperade landskap fördubblar expor-
ten av metylkvicksilver till ytvatten, medan effekten i 
flacka landskap är mindre, visar Rose-Marie Kronberg i 
en avhandling från SLU. 
– Undvik körspår som leder ner mot vattendrag, behåll 
rejäla beskogade kantzoner mot vatten och satsa 
resurser på att återskapa klibbalkärr, rekommenderar 
Rose-Marie Kronberg.

Våtmarker förekommer oftare i 
flack terräng. De kan vara källor 
till metylkvicksilver, MeHg. 
Metylering av kvicksilver är en 
mikrobiell process som sker 
främst i syrefria miljöer, vilket 
gör att våtmarker producerar 
metylkvicksilver. 

Hyggen kan öka metylering-
en och utförseln av metylkvick-
silver, framför allt i kuperad ter-
räng, visar Rose-Marie Kronbergs 
avhandling.

EFTER kalhuggning blir marken 
mer vattenmättad jämfört med 
beskogad mark, vilket skapar en 
syrefattig miljö som i sin tur kan 
starta processen. De mikrobiella 
grupper som bidrar mest till 

ökningen av MeHg i jorden efter 
avverkning är sulfatreducerande 
bakterier och metanproducenter.

Klibbalkärr däremot, är en typ 
av våtmark som visats vara sänkor 
för metylkvicksilver. Klibbalkärr 
ligger ofta nedströms källor för 
metylkvicksilver, och skulle där-
för kunna motverka effekten av 
metylkvicksilverproducerande 
miljöer och fungera som skyd-
dande buffertzoner mot sjöar och 
vattendrag, skriver Rose-Marie 
Kronberg, SLU, i sin avhandling.

– I min avhandling visar jag 
att detta beror på en nedbrytning 
av MeHg i jorden i klibbalkärret. 
Den höga nedbrytningen beror på 
både abiotiska och biotiska pro-
cesser, med metanproducenter 

som främsta mikrobiella grupp.
Slutavverkning är i dag den 

vanligaste formen att skörda 
skog, inte bara i Skandinavien 
utan även i stora delar av Kanada 
och Ryssland.

– Vid avverkning skulle jag 
råda till att undvika körspår som 
leder ner till vattendrag. Att 
behålla ordentliga, trädbevuxna 
kantzoner är också väldigt viktigt 
för att minska risken att metyl-
kvicksilver kommer ut i våra vat-
tendrag och sjöar.

ETT AV RIKSDAGENS miljö-
mål för att återskapa viktiga 
funktioner i landskapet, som 
ökad biodiversitet och bättre vat-
tenkvalitet, är våtmarksrestaure-
ring.

– Min rekommendation vid 
våtmarksrestaurering är att 
behålla och återställa tidigare 
dikade klibbalkärr, vilka skul-
le kunna fungera som nedbryt-
ningszoner för metylkvicksilver 
och därmed skydda sjöar och vat-
tendrag mot förhöjda halter av 
detta giftiga ämne. £

Det har, sedan den nya kul-
turmiljölagen trädde i 
kraft 1 januari 2014, varit 
stort fokus på körskadade 
fornlämningar. Sällan lyfts 
entreprenörers och 
maskinförares insats fram 
för upptäckt och bevaran-
de av fornlämningar.
Förutom markägare är inte sällan 
skogs entreprenörer eller deras 
maskinförare de första att upp-
täcka nya fornlämningar. Det gör 
att de har en viktig uppgift.

– Flertalet som arbetar i skogen 
tar ett stort ansvar. Många entre-
prenörer är duktiga och vet precis 
hur man markerar ut och anmä-
ler en fornlämning, säger arkeo-
log Markus Boxe på länsstyrelsen 
i Kronobergs län.

Han tycker att för stort fokus 
har lagts på de som skadar forn-
lämningar och för lite på de som 
sköter sig.

– Många entreprenörer och 
förare gör ett jättebra arbete, men 
jag tror att med ökad kunskap om 
hur man rapporterar in fornläm-
ningar så skulle vi också få in fler 

viktiga lämningar i fornminnes-
registret.

Ett problem kan vara att forn-
lämningar kan vara svåra att upp-
täcka.  Alla fornlämningar är 
inte så fysiskt påtagliga som hus-
grunder eller stensättningar. I 
Kronobergs och Jönköpings län 
finns många fornåkrar. 

– Fossila åkrar är spår av äldre 
tiders odling, ibland så långt som 
3000 - 4000 år tillbaka. De är uni-
ka i ett nordeuropeiskt perspektiv 
men upplevs ibland ställa till hin-
der i skogsbruket säger Markus 
Boxe. £
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Nu tar vi aptering 
till en helt ny nivå!

Nytt system i senaste programmiljö
Förenklad installation och service
Byggt för StanForD 2010

Tel +46 (0)470 77 09 50 • www.dasa.se

Modern förarmiljö och 
förbättrad aptering ger 
högre produktivitet och 
större virkesvärde
– tack Dasa för Forester!

Viktig förändra synen 
på sin egen roll
Verksamhetsinspiratören Carl-Henric Lange har 
deltagit vid kurser för unga företagare över lan-
det och han ser en bransch som verkligen är spe-
ciell och som skulle må bra av att förändras och 
genomlysas utifrån.

Många har genom åren sagt till Carl-Henric Lange att just deras 
bransch är speciell.

– Det är inte ofta som jag förstår att ett företags förutsättningar 
är speciella men, för skogsentreprenörerna är det väldigt tydligt. 
Det speciella för mig är att det inte är leverantören som sätter pri-
set utan kunden, något som är högst ovanligt, säger han.

I utvärderingen menar han att branschen skulle må bra av att 
genomlysas av någon extern konsult utan bindningar eller enga-
gemang i branschen. 

– Även om jag har en läktarplats i frågan så är min absoluta 
uppfattning att den totala kostnaden kan reduceras väsentligt om 
någon ser över hela kostnadskedjan där SMF:s medlemmar känner 
sig som den statusmässigt lägsta instansen. Tar branschen in en 
konsult, typ McKinsey, kommer man med all sannolikhet att hit-
ta minst tjugo procents kostnadsreduktion, vilket troligen skulle 
innebära att SMF:s medlemmar fick en större och mer inflytelse-
rik funktion med bättre betalt som följd.

ETT ANNAT UDDA FÖRHÅLLANDE i branschen är att 
många entreprenörer lever med uppfattningen att de inte äger 
makten över sitt företags utveckling eller sina egna affärsmöj-
ligheter.

– Prospekteringen är i det stora hela mycket dålig. Många är 
helt beroende av en enda kund. Normalt sett så är prospektering 
mycket viktig.

Han tycker att många entreprenörer dessutom i de allra flesta 
fall har fel kontaktyta hos kunden. Ofta är det en tjänsteman som 
inte har mandat att bestämma utan måste gå till sina chefer och 
fråga. 

Carl-Henric Lange tycker att det är viktigt att våga ta plats för 
att visa sitt värde och sin betydelse.

– På min fråga när man senast presenterade sitt företag för 
kunden, var tyvärr ett vanligt svar att det inte har hänt på många, 
många år – kanske aldrig. Då tar man exempelvis inte plats vilket i 
princip alla medlemmar var helt överens om. Entreprenörerna jag 
träffat driver sina egna företag som de är stolta över. Då bör man ta 
plats och inte känna sig som om man är anställd och får lön.

Till sist menar han att om man är ensam om att ha rätt så har 
man tyvärr fel.

– Många jag träffat under kursen drabbas av detta fenomen. 
SMF är på rätt väg och den unga generationen, som nu är på väg att 
ta över, bör fostras i ett nytt synsätt där man uppträder med kun-
skap, färdighet, självkänsla och självförtroende i marknads- och 
försäljningsfrågor. Då  påverkas troligen hela marknaden till det 
bättre, menar Carl-Henric Lange. £
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ANGREPP HOTAR STORMFÄLLD SKOG

Kraftsamling behövs för 
att få ut stormfälld gran
Hösten 2013 drabbades 
många skogsägare i nor-
ra Sverige hårt av stormar 
som sammanlagt fällde 
ungefär 8 miljoner kubik-
meter skog. Stora mäng-
der stormfälld skog åter-
står att ta hand om och  
nu behövs, enligt 
Skogsstyrelsen, en kraft-
samling för att få ut så 
mycket gran som möjligt 
före vintern.

Trots att allt stormskadat granvirke 
ska vara ute ur skogen senast 15 juli 
gör både Håkan Persson, skogs-
konsulent på Skogsstyrelsen och 

enskilda entreprenörer Tidningen 
Skogsentreprenören talat med, den 
gemensamma bedömningen att 
det inte kommer att gå. 

Samtidigt kvarstår Skogsstyrel-
sens datum.

–  Ingen generell dispens kom-
mer att ges trots att enskilda skogs-
ägare och bolag begärt dispens från 
datumet. Skogsvårdslagen gäller 

och det är varje skogsägares skyl-
dighet att inventera skadorna och 
se till att framför allt så mycket 
gran som möjligt tas ut ur skogen, 
säger Håkan Persson.

Vilken påföljden blir för de 
markägare som inte hinner få ut 
stormfälld gran i tid vill han inte 
spekulera i, men utesluter inte 
påtalsanmälningar.

Granbarkborren kan göra stor skada, även på stående träd, om stormfälld gran blir kvar i 
skogen under sommaren.
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Uppdaterad  ALS -  Bättre överallt! 

Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden
Tel: 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: sales@hultdins.se

www.hultdins.se
�����������������

Förstärkt fjädercylinder (ALS) 

Distansring införd - underlättar demontering 
av bultar/brytpinnar (ALS) 

Ny innergejder med större slitytor och 
smörjfria lager på cylindrarna (ALS)

Hårdare Dämpning (ALS-T) 

Förstärkt bakre ramfäste (ALS-T) 

Förstärkt yttre geider (ALS)

Gummidukar i tjockare och 
bättre kvalitet (ALS / ALS-T) 

Nya starkare skiljestöttor (ALS) 

Ny version av infästning hydraulstöttor (ALS)

 Mekanisk låsning av toppmuttrar i stöttor (ALS-T) 

Tätare och högre grind (ALS / ALS-T) 

Kraftigare stöttlock (ALS-T) 
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ANGREPP HOTAR STORMFÄLLD SKOG
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Håkan Persson berättar ock-
så att många skogsägare inte vet 
hur mycket stormfälld skog de har. 
För att få en bild av läget, framför 
allt områden som är värst drabba-
de, håller Skogsstyrelsen på med 
en stickprovsinventering från heli-
kopter, som inletts i norra delarna 
av Gävleborgs län för att sedan fort-
sätta genom södra Jämtland och 
sedan norrut.

ANLEDNINGEN till invente-
ringen är att om det finns storm-
skadat virke kvar i skogen över 
sommaren, ökar risken för omfat-
tande insektsangrepp, framför 
allt om sommaren blir varm och 
torr. Får granbarkborren möjlig-
het att kraftigt föröka sig kan den 
ge sig på stående friska granar 
2015 och framåt, vilket kan med-
föra att stora virkesvärden kan gå 
förlorade för skogsägarna.

– Det är därför mycket viktigt 
att få ut så mycket som möjligt av 
granvindfällena ur skogen och vi 
vill med denna tillsynsinsats ytter-

ligare öka medvetenheten bland 
skogsägarna om mängden granvir-
ke som finns kvar i skogen och vad 
de måste göra, säger Maria Strand, 
skogskonsulent Skogsstyrelsen.

Håkan Persson berättar att flera 
tusen dispenser getts från kravet på 
sex veckors respit inför avverkning 
för att kontrollera konflikter med 
bland annat naturvärden.

– Dispenserna har vi gett för att 
man ska kunna komma igång så 
snabbt som möjligt med avverk-
ningarna.

Flygningarna kommer inte att 
ge en komplett bild av hur myck-
et virke som finns kvar i skogen. 
Skogsstyrelsen vill därför uppma-
na skogsägare att också själva se 
över sin skog, om detta inte redan 
gjorts.

När svärmningen skett kan gran-
virke som är grövre än 10 cm och 
som skadats före svärmningen vara 
angripet. Det måste därför vara 
avverkat och bortkört ur skogen i 
god tid innan den nya generationen 
granbarkborrar lämnar virket.

– Generellt brukar vi säga att det 
är effektivast att få ut virket från 
skogen senast sex veckor efter att 
svärmningen börjat, dock senast 
den 15 juli i norra Sverige. Det är en 
mycket viktig åtgärd för att undvi-
ka att vi får massangrepp av gran-
barkborre, säger Gunnar Isacsson, 
insektsexpert på Skogsstyrelsen.

Efter genomförda flygning-
ar kommer Skogsstyrelsen att 
skicka ut brev till de skogsäga-
re inom det inventerade området 
på vars fastigheter det fortfaran-
de finns virke kvar, med informa-
tion om vad de måste göra enligt 
Skogsvårdslagen. £

FAKTA 
I Jämtland och södra Lappland gäller att 
virket ska ha forslats till terminal, skogs-
industri eller g jorts otjänligt som yngel-
material senast 15 juli. Delar av Jämt-
land omfattas av det norra bekämp-
ningsområdet för granbarkborre och 
inom detta får det inte ligga kvar mer än 
högst 3 kubikmeter färskt granvirke per 
hektar (i resten av området tillåts högst 
5 kubikmeter) på produktiv skogsmark. 

Söker du en skördarkran?
Vi säljer nya MOWI 700 och 900 parallellförda kranar med unika MOWI-egenskaper.
Kontakta oss på info@ftgforest.com

FTG Cranes AB. Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors. Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39. E-mail: info@ftgforest.com   www.ftgforest.com
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Avvikelse från PEFC:s  
entreprenörsstandard

DAGS ATT TÄNKA PÅ  
MOTORSÅGSKÖRKORTET
SOM VÄL ALLA är medvetna om vid det här 
laget krävs det från och med 1 januari 2015 ett 
motorsågskörkort för den som arbetar profes-
sionellt med motorsåg. SMF Skogsentreprenö-
rerna erbjuder kurspaket för AB-nivå och för 
ABC-nivå för erfarna användare.

Inför AB-nivån ska du genomföra SYN:s 
webbkurs (för C-nivån Husqvarnas bok ’Avan-
cerat arbete med motorsåg’) och öva på Säker 
Skogs teknik och upplägg. Sedan är du välkom-
men till kursen. Observera att du måste ha god-
känd utrustning under kursdagen. 

För ytterligare information och anmälan 
ombeds du kontakta SMF:s företagsutveck-
lare; Rikard Ålstig i Umeå (070-333 49 43), 
Björn Åslin i Hammarstrand (070-333 44 03, 
Elin Sunesdotter i Västerås (070-333 05 57) 
eller Karl-Magnus Hembjer i Reftele  
(070-520 09 71).

NY INTERNREVISOR
HÄLSAS VÄLKOMMEN

SMFC genomför 
många revisioner i 
egen regi, men vi tar 
också hjälp av tre 
externa konsultföre-
tag. Genom att anlita 
dessa ökas kvalite-
ten i revisionsarbetet. 
I Norrland har 2014 
års internrevisioner 
redan startat. Där 
anlitar vi AKA-Skog 
AB, med Anna-Karin 
Thun och Anders 
Nenzén. Längst i 
söder arbetar Futura 
Wood, Skog och Miljö 
med Lars-A Johnsson. Inför detta år har vi knu-
tit en ny internrevisor till oss, Filip Hedeving, 
med stationeringsort Borås (bilden). Han har 
ett gediget kunnande med i bagaget. Vi hälsar 
honom välkommen i gänget.

I SAMBAND med SJK 14 har du 
kanske fått en eller flera avvikelser 
registrerade. Eller i samband med 
ansökan, då vi också registrerar 
avvikelser. Och så klart vid intern-
revisioner. 

Ingen skogsentreprenör behö-
ver oroa sig för att få avvikel-
ser registrerade. Det är bra att vi 
gemensamt upptäcker eventuella 
brister, för då kan det göras något 
åt det. Vi följer så klart upp alla 

avvikelser. Du måste vidta åtgär-
der och du ska anmäla detta till 
oss, så att vi kan släcka avvikelser-
na. Men gör du trots upprepade 
påminnelser inte det, blir ditt före-
tag av med sitt bevis om gruppcer-
tifiering. 

I grunden är avvikelser något 
bra. De hjälper till att höja kvalite-
ten i ditt arbete. Då bidrar du till 
ett ekonomiskt, socialt och ekolo-
giskt hållbart svenskt skogsbruk.

SMF Certifiering AB välkomnar alla nya, speciellt de tio senaste 
skogsentreprenörerna:

1804  Leo och Anna-Karin Johansson i Västerås
1685  Holmqvist Skogsentreprenad AB i Svenstavik
1806  F:a Sam Holmkvist i Mörarp
1689  SSB Svets Skog Bygg i Byske
1675  S o J Björklund Skogsservice AB i Tandsbyn
1768  Bo & Micke Skogsavverkningar AB i Älgarås
1799  Åmsele Skogstjänst AB i Åmsele
1729  HJ Skog & Transport i Askersund
1711  Larz Hansson, Edsele
1759  F:a Jan-Erik Andersson, Hammarstrand

Alla ni som fortfarande har åtgärder i er handlingsplan – gör klart, 
så får ni också era bevis!

SENAST ANSLUTNA ENTREPRENÖRER

FRÅN KULTURMINNESLAG  
TILL KULTURMILJÖLAG (KML)
DEN 1 JANUARI 2014 trädde Kulturmiljölagen 
(1988:950) i sin nya lydelse i kraft. Det är en 
nationell angelägenhet att skydda och vårda kul-
turmiljön. Ansvaret ska delas mellan alla – alltså 
även du som skogsentreprenör.

Du kan dömas till böter eller fängelse i högst 
sex månader för fornminnesbrott om du ”upp-
såtligen eller av oaktsamhet … skadar, ändrar … 
olovligen rubbar, tar bort, gräver ut, täcker över 
… eller på annat sätt ändrar eller skadar en forn-
lämning”. 

Det är länsstyrelsen som beslutar och registrerar fornlämningar 
(www.raa.se  
–> Fornsök). De definierar även ett fornlämningsområde runt omkring 
fornlämningen. Inom detta får till exempel markberedning och plantering 
endast ske efter tillstånd. Hittar eller upptäcker du en oregistrerad forn-
lämning ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Med fornlämning menas lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är 
varaktigt övergivna. Man har dragit en gräns vid 1850. 

Nyare lämningar kallas övriga kulturhistoriska lämningar och skyddas 
av §30 i Skogsvårdslagen (SVL). Enligt § 30 ska hänsyn tas ”till naturvår-
dens och kulturmiljövårdens intressen”.
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3Gskog AB
A Broström Skogsentreprenad AB
A Lövgrens Maskinavv AB
A Nyström Skogstransporter
a Skog AB
A-Gallring  Firma
A. Johansson Skogsmaskiner 
AB Karlsson och Gunlers Skogstjänst
AJ Maskin
AKA-Skog AB
Alenius Skog AB
Alfredsson Bil & Traktor
Alfta Skogstekniska
ALG Skog AB
Algerbo Skogstransporter AB
Alhbin Skogsentreprenad AB
ALVE Skogstjänst
Amréns Skogsmaskiner
Anders D. Skogstransporter AB
Anders Larssons Skogsentreprenad AB
Anders Maskin och skogsservice AB
Anders Naturvård
Anders Öhman Skog AB
Andersson Bengt Firma
Anderssons Ren & Vilt AB
Anderssons Skog o Gräv
Andreas Nilsson Skog AB
Andreas Skogsentreprenad AB
AP Skog AB
Ararps Skogsentreprenad AB
Arkwest Skog AB
Arnerstedt Skogs AB
Arvid Eckerskog Firma
B Westman Skogsvård 
B-O Brantholms avverkningar AB
B-O’s Traktortjänst i Örträsk AB
B. Eriksson Skogsentr AB
B.Ra Skog
Backlunds skog AB
Bajlon Skog AB
Barrsäter Skogs AB
BC Gård AB
Bengt Westlund Skog
Bengtsbo Skogsentreprenad AB
Bensby Skogstjänst AB
Bensjö Skog AB
Bernhards Skogstjänst AB
Berntsson Skog AB
Bertil Anderssons Flisentreprenad
Bertil Perssons Skogsentreprenad
Bio Skog i Skellefteå AB
Birgit Forslund
BJ Skogsservice
Bjarnes Slutavverkning AB
Björk & Skog AB
Björklund Skog AB
Björn & Fafas AB
Björn Alenius AB
Björnligan AB
Björnsgård Traktor AB
Björnås Skogsservice HB
BK Forest AB
Bo & Micke Skogsavverkningar AB
Bo Svensson Skogsentreprenad AB
Bobbos Skogs AB
Bodafors Skogstjänst AB
Boggas Skogstjänst AB 
Boqvist Skogsavverkning AB
Borås Skogsavverkningar AB
Boråsens Skog R Johansson Firma
BP Skog i Delsbo AB
Br Bååths Skogsentreprenad AB
BR Forslund Entreprenad AB
Br Gannbäcks Skog AB
Br Nordmark AB
Br Söderströms Skogs AB
Br Öhmans Åkeri i Kalix AB
Br. Bryntessons HB
”Br. Johanssons Skogsmaskiner”
Br. Jönssons Skogsentreprenad HB
BR. Nilsson Dagstorp AB
Brandt Uppför AB
Brantbo Skog AB
Brasab Skog AB
BRL Maskin AB
Brugge skogstjänst AB
Bröderna  Fredriksson Skogsmaskiner AB
Bröderna Perssons Skogsmaskiner AB
Burträsk Skogstjänst AB
BUWAB Skogsmaskiner AB
Bäckmans Skogsmaskiner AB*
Bäckströms Gräv & Skog
Börje Larsson Firma
Börje Norbäck AB
C. Olsson Logging AB
CF Skogsservice AB
Christer Holmström Skog AB
CJ Forest AB
Claes Jonasson
Croon Skogsvård KB
CS Dahlbergs Skog AB
Curt Öhrns Skogsentreprenad AB
D. Oscarssons Skogsentr i Tolarp
Dahlin Skog AB
Dahn Skog & Ved
Dalabacken AB
Dalfors Skogsentreprenad AB
Daniels Skogsentr Järvsö AB
Danielsson Skogstrp AB
Dannäs Skogsentreprenad AB
DCA Skogsentreprenad AB
Degerslättens Skogsentr AB
DN Skogsentreprenad Firma
Drivarn AB
E Norrm AB
E Åströms Skogstjänst AB
EA Logging AB
Edsén Skog och Hjort AB
Edvinsson Skogsvård AB
EF Nils-Gustav Andersson*
Effektiv Skog AB
Eklunds Skogsvård i Östersund AB
Eksåg Entreprenad HB

ELA Skogsservice AB
Emådalens Skogsservice AB
Engström Kvistare AB
ENSAB
Entreprenad i Od HB
Erik Andersson Firma
Erik Bergvall
Eriks Skogsentreprenad
Eriksson Skog i Munksjön AB
Erlandssons Skogstjänst i Nybro AB
Eskelinen Skogsmaskiner AB
F o A Skogstjänst AB
F:a AJO Anders Jonsson
F:a Jan-Erik Andersson
F:a Magnus Berggren
Fa Anders Eriksson
Fa Anders Fröding
Fa Per Månsson
Fa Ulf Westin
Firma Claes Andersson
Firma Jan o Monika Andersson
Firma Kent Johansson
Firma Krister Andersson
Firma Mats Gustafsson
Firma Per Fagberg
Firma Per-Axel Rolfsson
Firma Sven Aronsson
Firma Sven-Erik Johansson
Firma Tonny Jönsson
Firma Wåhlin Agne
Fjällsjö Skog & Maskin AB
Folkessons Skog AB
Forest Developing Technology Harads AB
Forsbergs Bygg & Anläggning AB
Forsmo Åkeri AB
Fotingens Skogstjänst AB
Freddes Skogstjänst i Traryd AB
Fredrik Huggare AB
FS Jobbservice
Furulunds Entreprenad AB
Fågelsund Skog AB
Fällmyra AB
G. Henryssons Skogsavverkn AB
GB Logging AB
Gettjärns Skogsprodukter AB
Gigsele Transport Br Englund AB
GM Avverkningsservice HB
Gottes Skog & Röj AB
Grahns Skogstjänst
Grinduga Skogsentreprenad AB
Grundbergs Skogstransporter AB
Grundfors Skogsmaskiner AB
Gräv o Skog
Gunnar Andersson Firma
Gunnarssons Jord & Skog AB
Gustavssons Gräv & Skog AB
Göran Persson
Göranssons Skogsentr AB
Göranssons Skogspersonal AB
Gösbo Skogstjänst Firma
H Norgren Entreprenad AB
Hagifa AB
Hallforsens Skog och Maskin
Hallsta JSM
Hallvikens Skog AB
Hans Persson Skog AB
Hans Rydh Skogsentreprenad Firma
Hansson i Röke AB
Harry Haglund Skog AB
Hassela Skogsentreprenad AB
Hedesunda Skogsgallring AB
Hedlunds Entreprenad AB
Hedlunds Renskötsel
Hedlunds Skogsm i Björna AB
Hedströms Skog AB
Helge Broberg AB
HEMAT AB
Henrik Jonsson
Henrik Jönsson AB
Henrik Lundén Firma
Henriksson Bodin Skog i Delsbo AB
HFÅ Skogstjänst 
HG Skog och Entreprenad AB
HH Skog i Ytterhogdal AB
Hildingsson i Skorped AB
HJ Skog & Transport Firma
HN-Skog AB
Holmqvist Skogsentreprenad AB
Horns Traktortjänst
Hova Skog AB
HS Logging AB
HTG Skog AB
HTP Skogsentreprenad AB
Huaberg Skogstjänst AB
Hultsjö ś Skogsmaskiner AB, L-G
Husby Skog AB
Husby-Oppunda Jordbruks AB
HW Skogsentreprenad
Hylletofta Skogs AB
Håkab Sveg AB
Håkan Rydberg Entreprenad AB
Håkanssons Jord o Skogstjänst
Härnöskog AB
Hästens Storskogsentrepr AB
Häxmo
Högarna Skog AB
Högbergs Maskintjänst
Höggärdets Skog & Maskin AB
Höglunda Skog AB
Högås Skog AB
Inge Gustafsson Skogstransport AB
Inge Larsson
Ingelsson Entreprenad
Ingemar Steneteg
Ingvar Hörnvall Firma
Ingvar Klasson
Ingvarssons Skogsentreprenad AB
Intrepid Expeditions Swe
Ires Entreprenad AB
Isakssons Terrängtransport AB
Israelssons Skogstjänst AB
J Amréns Skogsmaskiner AB
J Dahlqvists Skog AB

J 

Jonsson Skogs AB
J W Skogstjänst AB
J-E Ellström AB
Jamtebo Skog AB
Jannes & Pelles Skogsavverkn AB
Jansson Jord & Skog Firma
JC Gallringstjänst AB
JDZ Maskin & Transport
Jeans Skogsavverkning Firma
Jemtlandsskog AB
Jenny Lundkvist
Jernbergs Skogstjänst AB
JiKå Gallring AB
JiPe Skog och Trä AB
JK Forest Grangärde AB
JKE Skogsvård AB
JMB Skogsentreprenad AB
JoDa Skogsentreprenad AB
Joel Pålsson
Joema Skog KB
Johan Adolfsson ś Skogstj AB
Johan Larsson Skogsservice AB
Johanssons Skogs AB, KG
John Larssons Skogsentreprenad AB
Jomi Skogsservice AB
Jon Andersson
Jonny Dunders Entreprenad
Jono  Skog AB
Jonssons Flis AB
JP Forest  AB
Juktåns Skogstjänster AB
Jutos Skog AB
JWS Skogsdikning
Jämt-Zäta Skogstransporter AB
Kalvsbäcken Skog AB
Kantsjö Skogstjänst AB
Kapah Forest AB
Karl-Göran Johansson Firma
Karl-Willy Karlsson Skog AB
KB DeOB Skog
KECCEO Skogsmaskin AB
KenJo Skog AB
Kenneths Skotartjänst Firma
Kent Hedins Skogstjänst
Kents Skog o Maskin
Kents Skogsavverkningar AB
KG Bergs Skogsvård
KGM ś Skog AB
Kittis Skogstjänst Firma
Kjell Arvidssons Skogsservice HB
Kjell Ferm Skogsavverkningar AB
Kjell Pettersson
Klövasjaure AB
KM Gallring AB
Kolsebro-Snötomta Skogsavverkning AB
Komimilla Skog och Mark
Komsta Skog AB
Konradsbo Skogstjänst AB
KP Legotjänst
Krogseredsskogsentr AB
Kroksjö Skogs Entreprenad AB
Krångelbygget AB
Kuddby Trädfällning AB
KW Djurtjänst
KvistarLundqvist AB
Kågedalens Skog AB
Kärdeviks Skogsentreprenad AB
L.A. Logging AB
LA Gustafsson Skogstransport AB
Lajksjömon Energi & Miljö AB
Lakasjö Skogsentreprenad AB
Lama Skogstjänst HB
Landby Forest AB
Lantz Skogsvård AB
Lapland Loggers AB
Lars Bergs Skogsvård
Lars Blixt Skogsentreprenad AB
Lars-Göran Bratt Firma
Larsens Skogsmaskiner AB, Lennart
Larssons Skogsvård
Larz Hansson
Leif Eriksson
Lennart Häggström
Leo och Anna-Karin Johansson
Lillfole Skog & Ved Rickard Hansson Firma
Lillsele Skog AB
Lindbergs Pröppsdrivning AB
Lindholms Lantbruk AB
Lindälvs Skogstjänst AB
Lingärdets Skog AB
Lisells Entreprenad AB
Lisselåkers Lantbruk
Lissjanis Skog AB
Ljungskile Skogs AB
Ljusnans Skogsvård AB
LM Nyströms Skog AB
Lohen AB
LST Forest AB
Ludvig Klasson Firma
Lundström Skogsmaskiner AB
Lysviks Skogstransport
Långared Skog AB
Långsjö Entreprenad AB
Löfgrens Skogsentreprenad
Lönnemåla Skogsavverkning
Lövgrens Skogsmask AB, Tomas
M Björk Skogstjänst AB
M Löfroth Skogsavverkning AB
M. Norkvist Skogsavverkning AB
M. Vallströms Entreprenad AB
M.I I.O. Entreprenad AB
Magnus Andersson
Magnusson AB, Leif Åke
MAK AB
Mano Skog AB
Marbexhults Skogsentreprenad Firma
Mark & Skog i Skifors AB
Markberedning Skog o Miljö Leif Nilsson AB
Markus Nilsson Firma
Markus Pettersson Skogsentreprenad AB
Maryd Skogsentreprenad
Mats Rehnberg Enskild Firma
Mattias Skogsservice i Hörby AB

Mekanav AB
MG Maskin & Entreprenad
Micke Fransson Skogsentrepr AB
Micke Svensson Verkstad & Entreprenad*
Mikado Skog AB
Mikael Andersson Firma
Mikael Eriksson
MJ Skog och Trä
Mjölsereds Skog & Maskin F:a
MKP-Dunberg AB
MM Forest AB
MNordin Skogstjänst AB
MoElit Skog AB
Movalla Skogs AB
MT Gallrarna i Skorped AB
Mörks Skogsmaskiner AB
Mörtsjö Skog och Maskin AB
N. Bengtsson Skogstjänst AB
NA Jonsson Skogsavverkn AB
Naturföretaget i Sverige ek. för.
NG Forest AB
NH Skogsentreprenad AB
Nilssons Jord o Skog Firma
Nitro Skog AB
NN Skogstjänst AB
Noppikoski Maskin AB
Nordmalings Skog & Mark AB
Nordmalings Skogsmaskiner AB
Nordservice AB
Noretjärns Skogsentreprenad AB
Norman & Son Skogsavverkn AB
Norrträd AB
NRN Maskin AB
Nyströms Skogsmaskiner AB, Kurt
Nästansjö Skogsavverkning AB
Ockelbo Upplevelser Firma
Ohlssons Skog i Gällö AB
Olas Virkestransport
Olle Holmberg Skog
Olofsson ś Entreprenad*
Olsson Skog & Rep
Orangutang Skogs & Naturvård AB
Oredssons Skogsentreprenad AB
Orrefors Entreprenad AB
Orsa Skogsavverkningar AB
Ove Mårtensson
P-O Gunnarssons Entreprenad Firma
P-Å Åslund Skogsentreprenad Firma
P. Halvarssons Jord & Skog AB
Patrik Albertsson Skogstjänst
Patrik Staafs Skogsskötsel AB
PEB.s  Skogsentreprenad AB
Pehrssons Skogsenergi AB
Pelles Skogstransporter AB
Per Andersson Skogsmaskiner AB
Perssons Skogstransporter
Peter Eng Skogsentreprenad AB
Peter Lundquist Skogsentr AB
Peter Sundh Entreprenad AB
Peter Westman
Peters Skogstjänst Firma
Petrus Skogstjänst AB
Peus Skog AB
PG Skogservice AB
Potters Entreprenad
PP Logging AB
Putte Andersson Skogsentreprenad AB
PW ś Superskog AB
Pyrola Skog AB
Pär G Texmo
Quickwood AB
Qvarnsjö Skogstjänster AB
R & G Skogsentreprenad AB
Raftälvens Skogstjänst
Ragnarssons Skogsentrepr AB
Ragunda Skog AB
Ramnebergs Skogsentreprenad AB
Rejmyre Skogsmaskiner AB
Rensby Skogsavverkning AB
Resele Skog AB
RIAB  Firma
Rickarums Skogstjänst AB
RicLa Skog AB
RL Gallringsservice AB
Rob Röj AB
Robert Grahn Skog AB
Robert Lindström
Roger & Sörens Skogsentr AB
Rogers gräv KB*
Rooth Skogsvård AB
Rotudden Skog AB
Rowini Skogsmaskin AB
Rune Nolåkers
Rune Sundqvist skogsvård
Rusksele Skogsmaskin AB
RW Skogsmaskiner AB
Rya Skogentreprenad AB
Ryttwood AB
Röjar’n i Lillviken AB
Röjtjänst PB AB
Rönningås Skog AB
Rönntorpet Firma
S o J Björklund Skogsservice AB
S-O Johansson & Söner AB
Sam Holmkvist Firma
Samuel Filipsson Firma
Saxebo Skogsavverkningar
SB Logging AB
SB Skogsfrakt AB
Scandimark EOD
Sigvard Karlsson
Siljans Skogstjänst AB
Sjöns Jord o Skog AB
Sjöös Skogstjänst AB
Skattunge Trä ek. för.*
Skog & Jakttjänst Dalarna AB
Skog & Mark i Fogdhyttan AB
Skog & Marktjänst i Tenhult AB
Skog & Maskin Logging AB
Skog & Trä Torup AB
Skogabo AB*
Skogs Ulf
Skogs-Larsson AB
Skogsarbete i Väst AB
Skogsavverkarn AB
Skogsby Skog Lars Johansson
Skogsdrivning L. Karlsson AB
Skogsentreprenad AB Br. Nilsson
Skogsgnome AB
Skogshästen AB
Skogsteamet i Heby  AB
Skogstjänst Frostkåge AB

Skogstjänst i Dalarna AB
Skogstjänst i Lövestad HB
Skogstjänst i Pajala AB
Skogstjänst i Söräng AB
Skogstrollet AB
Skogsvård Fagersta HB
Skogsvård Lars Edsvik AB
Skooglars Firma
Skotar Anders AB
Skotarn i Sörmland AB
Sluthuggarna i Skutskär AB
SMG Skogstjänst AB
Smååkrans Maskin Firma
Snaten Lantbruk AB*
Snårbergets Skogs- och Konsulttjänst AB
SO Jansson Trävaror
Sonö Jord-Skog AB
SSB Svets Skog Bygg
ST Martinsson Skog AB
Stavre Skog AB
Stefan Andersson Firma
Stefan Holmgren Jord och Skog
Stonelake Forestry AB
Strandbergets Skog AB
Strinnholms Skogs AB
Stubben i Strömsund AB
Stuguns Entreprenad AB
Stuguns Gallringstjänst AB
Sundlings Skogsservice AB
Sune Wahlberg
Svartbyns Skogstjänst AB
Svedja Skog AB
Svelander Consulting AB
Sven Erik Skog & Transport AB
Sven-Erik Lundmark
Sven-Ove Rensfeldt Jord & Skog
Svenska Skog & Energived AB
Svenssons Skogsavverkning AB
Sydostavverkning AB
Sävar Skogsvård AB
Sören Hedlund Gräv o Skogsentreprenad Firma
Sören Nilsson Skogsgallringar AB
Sören Nilssons Åkeri AB
Sörflärke Skog AB
Sörli Skog AS
T Lindmark Skogs AB
T Lundmarks Skogsmaskiner AB
T Norberg Entreprenad AB
T.T. Kuoppas Skogsmaskiner AB
Tabergs Skogsentreprenad AB
Tallroths Skogskörningar AB
Tallywood AB
Tanums Skogsmaskiner AB
TB Marielund AB
TB Skogstjänst AB
Team folkessons/Folkessons gröna Näringar AB*
Team Skog AB
TES Entreprenad HB
The Howling Dog Farm
Thilén Skogsteknik AB
Thomas Afvander
Thullnérs Skogsentreprenad, K AB
Thörnwalls Entreprenad AB
TigerWood KB
Tjurkhult Skogstjänst AB
Tjust-Eds Maskin AB
TL-Grot AB
TokLog AB
Tomas Lundqvist Skogsmaskiner AB
Tommy Johansson
ToP Forestry AB
Tore Jskog i Västernorrland AB
Torps Gallring AB
Tostareds Skogstjänst
TP Skog i Uttersbo AB
Trissan AB
TS Skogsavverkningar AB
Tuna Skog AB
Töre Skogsbruksservice
UB Skotning AB
Ubergs Skogsavverkning AB
UGB Skogsservice HB
Ugglereds Skogsavverkning AB
Ulf Fredrikssons Fastighetsservice KB
Ulf Hektors Skogsentreprenad
Ulf Johanssons Skogsavverkningar
Ulf Westlin Firma
Ulf Örestig
Ulvkälla Skog AB
Uno Andersson Skogsmaskin AB
UrJo Skogstjänst HB
V Forest AB
W J Skogstjänst AB
Valbo Entreprenad AB*
Valtons Skogstransporter AB
Wedins Skog AB
Weine Norrman Firma
Vekakärrs Skogsentreprenad AB
Verest AB
West Valley Logging AB
Vesterlaus AB
Vibla AB
William Erikssons Skogsentreprenad AB
Wintax Maskin AB
Vistab i Vindeln AB
Wood Service Mitt AB
Vrigstad Alltjänst AB
Väckelsångs Skogsmaskiner AB
Västavverkning AB
Västraby Allservice AB
Y. Berggrens Jord o Skogsentreprenad
Ådalens Natur
Åkershults Skogstjänst AB
Åmsele Skogstjänst AB
Åsebo Skog AB
Åseda Skogsentreprenad AB
Åsthults Skogstjänst*
Åtorps Skog Firma
Älba Skog AB
Älvsätra Skog AB
Ö.F. Skogshantering AB
Öhlunds Skogsmaskin AB
Örjan Persson Terrängtransport
Örn Skog AB
Örträsk Maskintjänst AB
Östansjö Skogsavverkningar AB
Österby Gallring AB
Österrike Skog AB
Österåsens Skogsentreprenad
Östgöta Skogsentreprenad AB
Östmans Skogsentreprenad AB
Öviks skogsvård 

ALLT FLER VÄLJER SMF-CERTIFIERING
Många skogsentreprenörer har hittills visat SMF Certifiering AB sitt för-
troende och ansökt om PEFC gruppcertifiering. Förutom redovisade 
företag  ligger ett stort antal ansökningar under behandling.

SAKNAS DITT FÖRETAG? BESÖK WWW.SMFCERT.SE FÖR INFORMATION OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR.
Nya företag på listan sedan förra numret är markerade med *

NYTT FRÅN SMF CERTIFIERING AB
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SKOTARTÄVLINGAR

Här står alla vinnarna på rad. Från vänster: Jens Strinnholm, Elias Näsman, Simon Sundqvist, Kristoffer Karlsson, Isak Nilsson, Jesper 
Rattfeldt, Olov Berg, Simon Classon och Tobias Falsberg Axelsson.

RESULTAT SKOL-SM 2014:
1.  Tobias Falsberg Axelsson,  

Vretagymnasiet, Vreta Kloster 
2.  Simon Classon, Södra Viken, Sunne 
3. Olov Berg, Slåttegymnasiet, Ljusdal
4. Jesper Rattfeldt, Södra Viken, Sunne 
5.  Isak Nilsson, Stora Segerstad &  

Värnamo Naturbruksgymnasium
6.  Kristoffer Karlsson, Svenljunga  

Naturbruksgymnasium
7.  Simon Sundqvist, Kalix  

Naturbruksgymnasium
8.  Elias Näsman, Skedomskolan,  

Sollefteå
9.  Jens Strinnholm, Burträsk  

Naturbruksgymnasium

Att bli nummer ett av 
nära 600 elever är stort. 
– Det känns helt sjukt fak-
tiskt, säger årets vinnare 
av Skol-SM, Tobias 
Falsberg Axelsson från 
Vretagymnasiet.

Årets Skol-SM avgjordes under 
Yrkes-SM i Umeå där sammanlagt 
152 ungdomar från hela Sverige 
tävlade om medaljer i 26 olika 
yrken som bygg, design, industri, 
vård och omsorg, it, service samt 
teknik. Enligt tävlingsledningen 
besöktes evenemanget av närma-
re 15 000 personer.

Under två dagar pågick Skol-
SM. Rikard Ålstig från SMF som 
höll i tävlingarna tycker att 
årets förare kanske är den bästa 
årgången hittills.

– Alla i finalen är vinnare och 
det är fantastiskt vad de har kört 
snabbt. Några av förarna var mer 
än  en minut snabbare på sam-
ma bana än de som kvalificerade 
sig för nästa års Skotar-SM, säger 
han.

Att förutsättningarna borga-
de för dramatik var ingenting mot 

den dramatik som andra dagens 
avgörande kom att bjuda på. Olov 
Berg körde upp sig från fjärde till 
tredje plats med andra dagens 
snabbaste tid, 6,15,0 och pressa-
de ledarduon Simon Classon och 
Tobias Falsberg Axelsson. Efter en 
stabil körning av Simon vad det 
dags för avgörandet och det var 
på håret att det inte skulle gått 
vägen.

– Jag körde så snabbt det gick . 
Det var inte snyggt, men snabbt. 
När jag sedan lyckades välta första 
kubben i kubbstaplingen blev jag 
nervös.Jag hade lovat mig själv att 
inte titta på klockan, men då jag 
släppte reglagen för att låta funk-
tionärerna lägga upp kubben tit-
tade jag.

SISTA KUBBEN darrade på top-
pen, men vinnaren släppte den 
och grep den igen för att vara 
säker på att stapeln inte skulle 
välta.

– Jag visste att jag hade tid att 
gå på, så det handlade bara om att 
få stapeln att stå kvar.

Nu hoppas vinnaren, som lika 
gärna kör skotare och skördare att 
han också ska få maskin i som-

mar, men det beror på hur mycket 
körning det företag har som han 
skulle köra för.

– Men ett guld i Skotar-SM ser 
i alla fall inte fel ut i CV:t, säger 
Tobias Falsberg Axelsson.

De flesta av förareleverna har 
någon koppling till entreprenad-
företag, antingen genom släkt 
eller bekanta, men en elev har 
ingen erfarenhet alls.

– Jag hade aldrig suttit i en 
maskin innan jag började skolan, 
men det är klart att det är en upp-
muntran att ha kvalificerat sig för 
Skol-SM, säger Elias Näsman från 
Skedomskolan i Sollefteå. £

Skol-SM med dramatik
och snabba förare
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SKOTARTÄVLINGAR

Ser du inte skogen för 
alla träd?
Att utläsa vad som döljer sig i en resultat- och 
balansrapport är inte alltid enkelt. Därför har 
vi utvecklat en månadsrapport speciellt för 
skogsentreprenadföretag. Rapporten bygger på 
en branschanpassad kontoplan och beskriver 
i löpande text och tabellform hur företagets 
lönsamhet utvecklas. Varje månad får du en 
sammanställning av relevanta ekonomiska och 
skogliga nyckeltal. Det ger dig kontroll på dina 
affärer och underlag för beslut och åtgärd. 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer 
om våra tjänster!

Skogsgruppen 
EY Umeå 
090-70 27 00 
umea@se.ey.com 
ey.com/se 

©
 2014 Ernst &

 Young A
B. A

ll R
ights Reserved.

Överst: Topp tre i Skol-SM 2o14. Ovan: Flera hundra personer följde prisutdel-
ningen under Yrkes-SM. Höger: Vinnaren intervjuas på stora scenen.
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SKOTARTÄVLINGAR

Vi söker ny VD
 
 
SMF Skogsentreprenörerna är 
den enda rikstäckande branschorganisationen 
för skogsentreprenörer inom det svenska skogsbruket med 
cirka 900 medlemmar och ett eget certifieringsparaply. Målet med 
verksamheten är att skapa mer självständiga, fristående och långsiktigt lönsamma 
medlemsföretag. SMF arbetar för att vara ledande i arbetet med att utveckla och stärka 
entreprenörernas kompetens och status i det svenska skogsbruket.

FAKTA: SMF:s organisation består, förutom VD,  av åtta anställda och en styrelse med ledamöter 
jämnt fördelade över hela landet. Medlemsarbetet sker i 25 olika sektioner där varje 
sektion har egen styrelse.  
Vi har vårt huvudkontor i Stockholm .

 
För mer information om tjänsten, kontakta:  
Ordförande Mats Ågren på mats.agren@skogsentreprenad.nu,  eller 070-668 95 51
Ansökningshandlingar skickas företrädesvis via epost till tillförordnad  VD på torsten.kinnefors@skogsentreprenad.nu 
Ansökan  kan även skickas med vanlig post till SMF Skogsentreprenörerna, Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm
Märk kuvertet med ”Ansökan VD”.  För mer information om SMF:  www.skogsentreprenad.nu.  
Sista dag för ansökan: 23 juni.

Den första uttagningstävlingen till Skotar-SM 2015 genomfördes 
i på Emmaboda Skog & Traktor. Därifrån kvalificera sig Martin 
Svensson, Adam Samuelsson och Sven Svensson. 

Från uttagningen under Yrkes-SM i Umeå kvalificerade sig 
Anton Folkesson ochErik Alenius.Beroende på antalet tävlande i 
uttagningen på Mittiamässan i Ljusdal 15-16 augusti, avgörs det 
om det blir två eller tre tävlande från denna uttagning som går 
till final.

Sista två uttagningarna genomförs på Mittia Skogstransport 
i Ljusdal 15-16 augusti och under MellanskogsElmia i Sala 22-23 
augusti. Skotar-SM genomförs 2015 på SkogsNolia utanför Umeå.

HÄLFTEN AV UTTAGNINGSTÄVLINGARNA  
KLARA TILL SKOTAR-SM

Sven Svensson var en av de tre på som lyckades kva-
lificera sig på mässan Emmaboda Skog & Traktor för 
Skotar-SM som hålls nästa år på Skogsnolia.

Foto: K
A
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STOPPA ROTRÖTAN

Räd
da

sk
ogen

Stubbehandla gran, lärk och tall vid gallring och slutavverkning!

När temperaturen någon gång under dygnet överstiger +5° C ökar risken för rottickan att etablera sig på 
färska stubbar. Och detta helt oberoende av årstid. Rotröta är skogens värsta skadegörare! 

Behandla i tid! Infektioner kan överleva upp till 40 år och sprider sig till nästa generation. Du riskerar att förlora 
upp till 30 000:-/ha – helt i onödan.

Ditt beslut i dag avgör hur din framtida skog skall se ut och valet borde därför vara ganska enkelt – eller hur? 

Läs mer om Rotstop på: www.interagroskog.se

cl
o

co
.s

e

www.swedol.seVid tel. order ange kampanjkod: Skogen i fokus. Kan ej kompineras med andra erbjudanden. Erbjudandet  gäller 2014.06.01-2014.08.31.

prisexempel!

mot uppvisande av annonsen 

lämnar vi 30% rabatt på all 

pressad slang under perioden  

1. juni - 31. augusti 

¾” Slang till valsmotor – 480C aggregat 1030mm 

NU 382:- inkl. pressning (Ord pris 546:-)

  

Slangar till John Deere 1270 -2011 med 480C aggregat

1” Hängslang mellan kran – aggregat 2500mm 

NU 1.073:- inkl. pressning (Ord. pris 1.532:-) 

Bastion Ultraflex R12 – Superflexslang för Skogen

30%

Rabatt på all pressad slang!



Throw-Saw International AB Berg 458, 694 98 Närkesberg
agne65@mac.com | 0702-90 20 13 | www.throw-saw.com
svante@shab.se | 0733-92 61 05 | www.shab.se

Motorsågs- och 
röjsågsutBildNiNg
Throw-Saw International AB ger företagsanpassade utbildningar till alla som arbetar 
med motorsåg och röjsåg. Riktigt enkel, effektiv och framförallt ekonomiskt fördelaktig 
certifiering för erfarna skogsarbetare som är proffs på motorsåg. 

Med mer än 50 års erfarenhet inom skogsbranschen tillhör vi de mest erfarna inom 
säkerhetsarbete med motormanuella arbetsmetoder.

Vi har inte bara varit delaktiga i denna processen utan har varit med och drivit på utvecklingen 
inom flera områden såsom motorsågar, huggarutrustning, arbetsmetoder, utbildningsmetoder, 
avverkningsmetoder och säkerhetsarbetet i skogsbruket synnerhet. Vi har också varit både 
rådgivande och drivande under processen att ta fram projekt säker skogs utbildningssystem, 
KörKort På Motorsåg till de flesta av de nivåer som finns representerade i systemet.

Vi ger företagsanpassade motorsågsutbildningar till alla som arbetar med motorsåg och röjsåg. 
Allt från nybörjare till avancerade kundanpassade utbildningar för motorsågskörkort. Vi kan 
förstås utbilda och certifiera er för säker skogs Motorsågskörkort om ni önskar.

Vi håller kurserna i södra och mellansverige men vi kommer så klart även till er och håller en 
kurs oavsett var ni bor.

Boka era kurser hos oss för en certifierad utbildning.

SKOTARVAGN!
• Minska skogsskadorna med skotarvagnen.  • Lastas med skotarens ordinarie kran vid slutavverkning och gallring. 
• Vagnen är överlägsen vid långa skotningsavstånd och på mark med dålig bärighet.

WWW.UFOAB.SE

INNOVATIVA ENTREPRENADREDSKAP

UMEÅ FÖRSÄLJNING AB • LÄRLINGSGATAN 8 • 904 22 UMEÅ • TEL: 090-12 07 70



 

SERVICE & SMÖRJMEDEL

VI HAR TAGIT EN TITT PÅ  hur man bland annat 
genom planerad service kan minska risken för 
stillestånd, men också hur entreprenörer utvecklar 
egna lösningar för ökad hållbarhet och produktivitet. 

Denna del av tidningen går att riva ut och spara. 
Alla frågor kring denna bilaga besvaras av Erik Säfvenberg, erik@dynamopress.se

PLANERAD SERVICE
OCH 

SMIDIG SMÖRJNING



  

18        SKOGSENTREPRENÖREN  2 • 2014

  

   SERVICE &   SMÖRJMEDEL

Regelbunden service   lägger grund för  
färre stillestånd
Två gånger om året ställer Bengt-Ola 
Börjesson sina maskiner för service. 
– Med regelbunden service har jag gjort 
vad jag kan för att minska risken för stil-
lestånd, säger han.
Vi befinner oss i B-O’s Traktortjänsts maskinhall i 
Örträsk, mellan Umeå och Lycksele i Västerbottens 
län. Här arbetar servicetekniker med att svetsa på 
förstärkningar på kranen på en Ponsse Scorpion.

– Vi följer ett serviceschema där vi systematiskt 
tittar igenom hela maskinen och byter oljor samt 
alla hydraulslangar som ser ut att behöva bytas. 
Sedan har vi ett antal sidor från Ponsse på saker 
som behöver åtgärdas, bland annat förstärkningen 
av kranen, säger Mats-Göran Granberg på Vindelns 
Maskinservice som utför servicen.

Bengt-Ola Börjesson, på B-O’s Traktortjänst,  
tycker att det är viktigt att hålla serviceintervallen, 
även om han anser att de kan vara lite i kortaste laget 
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NORRA-PROJEKTFRÅN STÄMMAN

Order 019-304320       
Växel 019-304300
www.nimaab.se

Butik: Gryts industriområde
pris exkl. moms 
Fraktfritt över 3000:–

Nima Maskinteknik, Örebro

lantbruk • industri • trädgård

Katalogbeställning  
dygnet runt:
019-304325
www.nimaab.se

Gratis 
katalog!

Notsäck för ved 1,5m3

100×100×150cm • Tillverkad i ett 
slitstarkt material för att använ-
das många gånger. En fantastisk 
torknings– och lagringssäck. 
Med plan botten 184:–/st
10-pack 176:–/st 30-pack  164:–/st
Med bottentmning 20:–/st
10-pack 204:–/st 30-pack  192:–/st

Big Bag 1500  
med bottenöppning
Multianvändbar säck med tömning 
via botten. Bra UV-skydd. Tillverkad i 
slitstarkt material för återbruk. Mycket 
bra torknings– och transportsäck. 
Säkerhetsfaktor 6:1. 
Big Bag 1,5m3 120:–/st
10-pack 112:–/st       30-pack  104:–/st

NY NY

Röjjacka o Röjbyxa
Sval, välventilerad. Riv–, rep-
tålig. Resistent mot bränsle. 

T-Shirt     Välventilerad.

148:–

624:–

544:– Sågpaket Oregon 1st svärd + 2st kedjor

13" 460:–  15" 472:–
   

Flaktank Carry 440 & 220lit
Kompletta med dieselpumpar, slangar m.m. 
Nima har ett brett sortiment av olika bränsle-
pumpar med tillbehör.

8220:–
5280:–

Dragsaxar   
Greppvidder
21cm 420:–
26cm 560:–

Trädfällriktare   
Mod I+ 3096:–
Mod II 3660:–
Mod III 4620:–

Rågångsstolpar 150cm
Stolpe/knopp: Blå/röd. Röd/blå. 
Gul/röd. 
Levereras i 20-pack alt. 100-pack.
Pris/styck minst 20st 26:–/st
Pris/styck minst 100st 23:20/st

Emil Caddy 110 liter
40 lit/min. 4m elkabel. 3m slang 
och munstycke.
Diesel gul 12V eller 24V 
kampanj april – juni  3296:–

ord. pris  3880:–
Fler portabla tankar hittar du i 
katalogen.

Röjhuvuden Jet-Fit
Jet-Fit två trådar  400:–
Jet-Fit fyra trådar  515:–
Levereras med adapterbrick-
or och trådar. 

Såg skydds
känga  Stl. 
40–47.

1276:–

Med fm-
radio.MP3-

ansl.1260:– Måttband 15m
360:–

Stort 
sorti-
ment 
av röj-
klingor

  

   SERVICE &   SMÖRJMEDEL

Regelbunden service   lägger grund för  
färre stillestånd

ibland. Oljan byts självklart med fasta intervaller.
– Regelbunden service och underhåll sparar peng-

ar. Så enkelt är det. Det går inte att snåla på underhåll 
reservdelar, oljor, fett eller material om man vill få 
maskinerna att fungera under produktion.

Det dagliga underhållet sker på plats i skogen och 
där går det att underlätta med relativt små medel.

– Vi har centralsmörjning på skördaren och det 
fungerar bra. Sedan har vi en bom-roller som fettar in 
bommar och utskjut.

Han berättar att det både minskar mängden fett 
med ungefär en tredjedel och gör arbetet med att lägga 
på fettet säkrare.

– Man slipper balansera med en fettspruta för att få 
dit fettet.

Sedan tycker han att man ska låta proffs ställa in 
maskinen för att den ska fungera optimalt och inte 
låta någon ändra inställningarna efter sina önkemål.

– Det är också viktigt att följa upp och utvärdera för 
att kunna göra rätt saker framöver, säger han. £
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SERVICE & SMÖRJMEDEL

LO
G
G
A

Vi får avverkningen att gå 
som smort.

Swea Energi är en av Sveriges största 

leverantörer av diesel och smörjmedel till 

bland annat lantbruk och skogsföretag. 

Tack vare vårt rikstäckande transport-

nät, och goda lokalsinne, kan vi erbjuda 

säkra leveranser direkt till din dieseltank.  

 När det gäller smörjmedel har vi både 

Mobils välkända produkter och vårt eget, 

omfattande sortiment – Swea. Det täcker 

in allt från motorsågen till skogsmaski-

nens känsliga transmission. Alltid nära, 

miljöanpassat och med fördelaktiga priser. 

 Var i skogen hittar vi dig?

Ring oss på telefon 

020-450 800! 

Våra
leveranser 
går ofta åt 
skogen.
Diesel och smörjmedel 
där du behöver det.

Storgatan 35, 434 32 Kungsbacka

www.sweaenergi.se



   

NORRA-PROJEKT

 

FRÅN STÄMMAN BILAGA: SERVICE & SMÖRJMEDEL

Order 019-304320       
Växel 019-304300
www.nimaab.se

Butik: Gryts industriområde
pris exkl. moms 
Fraktfritt över 3000:–

Nima Maskinteknik, Örebro

lantbruk • industri • trädgård

Katalogbeställning  
dygnet runt:
019-304325
www.nimaab.se

Gratis 
katalog!

Välkommen till vår monter H:26.

Lämplig för kall– och 
varmrökning. Sköter 
sig själv utan tillsyn 
upp till 8 timmar. 
Smak briketter för olika 
smaker finns.

Original 3420:–          
Digital 4 galler 4660:–     
Digital 6 galler 5596:–
Kallrökningstills. 860:–

Vid köp av Bradleyrök erhålles utan extra kostnad  
1st digitaltermometer, 1st 48-pack albriketter samt  
1st 48-pack valfri till ett värde av 725:–

Bradley rökar

Rökbriketter
Välj mellan al, ek, körsbär, 
hickory, lönn, mesquit, 
pecan och äpple. 
48st 180:–  3×48st -15%
120st 396:– 3×120st -15%
75st al svensktillv. 192:–
75st äpple svensktillv. 204:–
75st en svensktillv. 216:–

48st 
120st 

75st 

Kött- 
kvarnar 1-fas 230V
MR9  1 hk  250kg/h 3436:– 
MR10  1,5 hk  400kg/h 4380:–

Knivslip 
Rapid 
Steel

716:–

Slipar som  
ett skärpstål  
fast snab
bare och 
enklare. 

Kampanjpris april– juni
Ord. pris 796:–

Kylaggregat
230V. Freonfritt, vägg monterat 
(ej yttervägg). För små och 
medelstora kylrum. Inbyggd 
belysning, termometer och 
kontrollpanel.  
CU 350  350W 5m3 10384:–
CU 450  450W 10m3 11168:–
CU 900  875W 20m3 13584:–
Vi hjälper dig med kylberäk
ning för rätt aggregat.

Vakuumpackar

Alice Automatic
2240:–  

Ny modell

Maxima 2 3780:–
Dubbla vakuum
pumpar.  

Saltlakespruta

1140:–

Kvarn satser

Dick knivset
Styckkniv 15cm 
Styckkniv Flexblad 15cm
Allroundkniv 15cm

Kampanjpris april– juni
Ord. pris 316:–

264:–

Korvspruta
3 liter liggande 1780:–
5 liter liggande 3360:–
7 liter stående 4980:–

Professionella  
skärmaskiner
195mm  3380:–
220mm  5360:–
250mm  5760:–
300mm  8680:–

Planerad service
gör det enklare  
att följa krav
Genom att planera service och underhåll 
på maskinerna blir det enklare att följa de 
miljökrav som ställs på verksamheten. 
Det blir också enklare att bland annat föl-
ja PEFC:s entreprenörskrav.  

Viktigast är dock att följa kraven på vilka produkter 
som används. Man ska som lägst använda olja som 
uppfyller kraven enligt svensk standard SS 15 54 34 mil-
jöanpassad. För sågkedjesmörjning ska man använda 
vegetabilisk sågkedjeolja. Det går också att använda 
annan miljögodkänd sågkedjeolja eller smörjfett för 
sågkedjesmörjning enligt SS 15 54 70, lägst miljöklass 
B.  Nya maskiner som tas i drift ska förses med utrust-
ning för minimering av sågkedjeoljeförbrukning.  Och 
certifieringen vill över huvud taget inte längre se 
någon etylenglykol i maskinernas kylsystem. 

När det gäller planerad service finns det många för-
delar. Bland annat blir det enklare att förhindra läck-
age.  I certifieringskraven står bland annat att man 
vid service och underhållsarbeten ska se till att exem-
pelvis en presenning för uppsamling av spill finns 
tillgänglig och används vid byten eller reparation av 
komponenter där spill kan förväntas för att förhindra 
läckande vätska att komma ut i naturen. 

OM OLYCKAN skulle vara framme ska det finnas 
oljesaneringsutrustning, till exempel något absorbe-
rande material, spade och säck att samla den ned-
smutsade jorden med. Glöm sedan inte att säckens 
innehåll är farligt avfall och ska hanteras därefter. I en 
service- eller maskinhall med uppsamling av miljöfar-
liga vätskor är det i regel inga problem och mycket enk-
lare än på en avverkningsplats. 

Vid planerad service i en hall går det också enk-
lare att lösa frågan om hur avfall ska återlämnas till 
leverantör eller lämnas till godkänd miljöstation, ett 
annat av certiferingskraven. Där framgår också att 
redovisande dokument ska finnas för hantering av far-
ligt avfall.  £
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SERVICE & SMÖRJMEDEL

Wij Maskincenter är med all säkerhet en av 
Sveriges äldsta skogsmaskinsverkstäder. 
Med anor från 1940-talet men i flera 

olika skepnader kan vi i dag hälsa Er och era 
maskiner välkomna till Wij Maskincenter AB.

Sedan 1999 drivs Wij Maskincenter AB helt i 
egen regi av Sölve och Carina Rosen.

Vi har i alla år varit kontraktsverkstad åt Val-
met/Komatsus skogsmaskiner och sedan 2001 
fungerat som återförsäljare för SP Maskiner från 
väg E 18 i söder samt hela Norrland.

Vi kan i dag erbjuda våra SP-kunder ett så 
gott som fullvärdigt reservdelslager till samtliga 
svensksålda SP-aggregat.

På Wij Maskincenter AB har vi en egen kom-
plett verkstad för service och reparationer av de 
flesta fordon, till exempel skogsmaskiner, lastbi-
lar, bussar, entreprenad och industrimaskiner.

Hos oss kan Du också få alla förekommande 
däckarbeten utförda, vår däckverkstad är stor 
med tyngd på skogsmaskindäck. Vi är även 
anslutna till Euromasters stora utbud på person-
bils-, lastbils- och traktordäck.

Vi pressar och tillverkar hydraulslang efter 
kundens önskemål. Vi servar och fixar det 
mesta inom hydraulik och kan leverera de flesta 
förekommande märken av pumpar, motorer och 
ventiler.

Wij Maskincenter AB köper, säljer och byter 
skogsmaskiner. Vi utför även demonteringar av 
skogsmaskiner och är därför ganska så välför-
sedda på begagnade reservdelar.

Det är och har alltid varit ett rent nöje att 
få vara delaktig i försäljningen av SP:s aggre-
gat sedan vi påbörjade vårt samarbete med SP 
Maskiner i Ljungby.

Höjdpunkten av detta nöje blir naturligtvis 
nu, under årets mässor, då vi än en gång får 
tillfälle att träffa Er – våra kunder.

Anders Forsberg, 
säljare

Välkomna till Wij Maskincenter AB i Ockelbo

Egna anpassningar
en del av vardagen
En viktig del av vardagen för många entreprenö-
rer är egna anpassningar av sina maskiner.

Bengt-Ola Börjesson på BO’s Traktortjänst i Örträsk gör anpass-
ningar på sina maskiner om det visar sig att saker behöver för-
stärkas eller flyttas. Han konstaterar att entreprenörer ofta 
anpassningar som passar deras behov, men som sedan dyker 
upp som standard från fabrik.

– Jag anpassar för att få det som passar bäst för oss, säger han.

Bengt-Ola Börjesson har bland annat låtit flytta delar av 
arbetsbelysningen och förstärkt såglådan på aggregatet 
för att förbättra produktiviteten och hållbarheten.



  

Smörjmedel från Q8 Oils!

Stigs Maskin, Östersundsvägen 61, 836 31 Lit  |  0642-442 20  |  www.stigsmaskin.se  |  facebook.com/stigsmaskin

Hos oss finns alla smörjmedel som du behöver 
till dina maskiner. Fraktfritt över hela Sverige 
om du beställer minst 200 liter.

Välkommen till Stigs Maskin!

För aktuella priser och produktinforma-
tion, kontakta oss redan idag på tel 
0642-442 20 eller via stigsmaskin.se
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Make your own way

 www.olofsfors.com

Kundtjänst: 0930-311 40, www.iggesundforest.se
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HOMOGENT SVÄRD  
MED 10 MM SLITS

HOMOGENT MASKINSVÄRD  
MED 15 MM SLITS

VI HAR MARKNADENS BREDASTE  
PROGRAM AV HOMOGENA  
STUBBEHANDLINGSSVÄRD 

SPECIALSVÄRD FÖR  
ENERGISKOGSAVVERKNING

R7

R8

R9

R7/R8

EW

JW

HOMOGENA MASKINSVÄRD  
FÖR JPS R5500 SÅGENHET.

HOMOGENT MASKINSVÄRD  
FÖR 3/4” KEDJA

MADE IN SWEDEN.
Vi är Sveriges enda tillverkare av maskinsvärd. Vi vägrar komp romissa  
och sätter alltid kvalitet och prestanda främst. I dag har vi marknadens  
starkaste utbud, och svärd som används i över 50 länder. Vi tolkar det  
som att vi gör någonting rätt.
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*Patentsökt 

KEDJOR
VI SÄLJER  
MARKNADENS  
BÄSTA KEDJOR

TILLBEHÖR
ALLT FRÅN DRIVHJUL  
TILL MÄRKFÄRG.



 

OPTIMAL LÖNSAMHET 
med funktioner i toppklassF15c

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION www.rottne.com

F18F15CF13CF10B

Vår skotarserie, från smidiga F10B till kraftfulla F18, fyller alla marknadens behov från 
lättare gallring till tuff slutavverkning. Vi erbjuder dig ett skotarprogram, tillverkat i 
Sverige, av högsta kvalitet och kompetens samt ett trevligt bemötande.

UPPLEV

COMFORT LINE

HYTTDÄMPNINGS-

SYSTEM
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ALLT FRÅN DRIVHJUL  
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Malux Sweden AB • Tel 0660 - 29 29 00 • www.malux.se

För skogsmaskiner!

PTCarPhone 3c 
Telefon för skogsmaskiner.
• Kan skicka data till SDC.
• Fjärrstartar fordonsvärmare 
   med SMS.
• Trådlöst headset som tillbehör.

Antenn LPCA 
Multifunktionsantenn, 
speciellt utvecklad för 
skogsmaskiner.
• Net 1, GSM, 3G, GPS
• Behöver ej jordplan.
• Tålig mot kvistar och grenar.

Telefon med yttre 
antenn för bra 
mottagning!

 1i3

Välkommen till vår monter på 
SkogsMaskindagarna i Karlskoga 

6 – 7 juni 2014

 

MES - Smide
Telefon: 0661-220 00
Mobil: 0702-03 34 84
@inf0 messmide.se • www.messmide.se

Boggi? Vi fixar bandet

Renovera dina band 
själv med Halvmånar.
Nya boggiband  från 
400 mm till 750 
mm. Dragande, 
bärande, miljöband. 
Brodd. Svetslänk. 

Låsen finns i tre längder och två 
grovlekar 22 mm + 28 mm
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FRÅN STÄMMAN

 

SÄKERHET I SKOGEN – UTBILDNING & KURSER

Motorsågskurser, våren 2014
Älvdalens Utbildningscentrum 

erbjuder A+B – kurs (3 dagar). 
4 - 6 deltagare. 

För mer information och anmälan 
kontakta;  Anders Öberg 
E-post: anders.oberg@alvdalen.com
Mobil: 070-541 67 35. 
Hemsida: www.alvdalen.com

         Kurstillfällen
12–14 mars,  26–28 mars
13–15 maj,  20–22 maj
2–4 juni,  11–13 juni

Vi erbjuder utbildningar  
och examinationer inom  
Motorsåg, Röjsåg samt  
ett antal SYN kurser.
      

  
För mer info kontakta:
Benny 070-362 79 98 eller  
benny.backlund@skelletea.se
www.naturbruksgymnasiet.se

Vi utbildar certifierar er personal  
i Motorsåg Nivå A-B-C samt Röjsåg RA-RB.  
Vi skräddarsyr efter erfarenhet och önskan.

 Telefon 070-6058866 Lennart Reis  
 SKOGSUTBILDNING HALLAND

SKOGSSTYRELSENS PRODUKTER & TJÄNSTER

För mer information och anmälan besök 
www.skogsstyrelsen.se/kampanj 

 eller ring oss på  020 - 35 90 00

NYA KRAV för

motorsåg!
Utbilda dig hos oss!

KÖRKLAR?ÄR DU 

Öknaskolan erbjuder utbildning i 

Öknaskolan i Sörmland anordnar 
kurser i motorsåg och röjsåg. Vi 
anpassar kurserna efter dina eller
ditt företags behov. 
Våra utbildningar genomförs i 
ändamålsenliga lokaler och egen 
skog. Vi erbjuder även kurser för dig 
som vill ta förarbevis för terräng-
hjuling. Du hittar all information på 
vår hemsida, www.oknaskolan.se

Öknaskolan, 611 99 Tystberga, 0155-26 48 00
kansli@oknaskolan.se

En utbildning ska vara mer än 
tillbringad tid och ett diplom!

Vi erbjuder vuxenutbildningar med tydliga mål 
och nära anknytning till näringens behov.

naturbruk.nu/vuxenutbildning

Vill du gå en utbildning som ger dig
det senaste inom skogsbruket?
Helgesbogymnasiet är ostkustens skogliga utbildningscentrum. 
Sök någon av följande utgångar:
   Maskinförare skördare och skotare
   Maskinförare skotare och skogsvård
Vi tillhandahåller även kurser och examinationer för motorsågskörkort

Läs mer på
www.helgesbo.nu

Kvinnerstaskolan i Örebro genomför utbildningar i
Motorsågskörkort och Röjsågskörkort

Vi utbildar och examinerar enligt SÄKER SKOGS 
modell med certifierade utbildare och examinatorer.

För information maila till johan.hedstrom@orebro.se eller ring 
Mårten Sandström 070-2373812
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TIDEN ÄR MOGEN. DET VAR HUVUDARGUMENTET TILL 
VARFÖR SMF SKOGSENTREPRENÖRERNA STARTADE EN 
ABSE-SKOLA SOM NU ÄR INNE PÅ SIN ANDRA DEL.

Fler och fler på kundsidan har infört eller vill införa 
ABSE 09 i sina avtal med entreprenörerna och det gör 
att det är viktigt att sprida kunskapen om hur ABSE 
09 fungerar. 

I förra och de närmaste tre numren av tidning-
en kommer samtlig text som ABSE 09 innehåller att 

redovisas, samt alla kommentarer som finns till vis-
sa paragrafer. 

ABSE-SKOLAN, DEL 2

Därför gör SMF ABSE-SKOLAN

BEGREPPSBESTÄMNINGAR
ABSE 09: Allmänna Bestämmelser för 
skogsentreprenader. 09 står för 2009 och 
är den första och hittills enda versionen.
ABSE ingår i avtalspaketet APSE. 
APSE: Avtalspaket skogsentreprenad inne-
håller fem delar: Kontrakt, ABSE09, Upp-
dragsbeskrivning, Checklista och Ersätt-
ningsblankett. Endast ABSE 09 innehåller 
delar som är fastslagna och överenskomna. 
Övriga delar i APSE kommer parterna över-
ens om i varje enskild affär. Läs mer om skill-
naderna på:
http://issuu.com/dynamo/docs/skogsentrepreno-
ren_5_2012_web/10
ARBETE: arbetsprestation och därvid 
använda hjälpmedel, varor och material.
BRIST: när del av entreprenaden inte har 
utförts.
EGENUPPFÖLJNING: den kontroll av 
utfört arbete som entreprenören enligt 
parternas avtal skall dokumentera i skrift-
lig form.

ENTREPRENADEN: arbete som ingår 
i entreprenörens åtagande enligt kon-
traktshandlingarna och parternas senare 
överenskommelser under kontraktstiden.
FEL: avvikelse som innebär att entrepre-
naden inte har utförts på ett avtalsenligt 
sätt.
FÖRFATTNING: lag, förordning och andra 
bindande regler enligt kapitel 8 i regerings-
formen.
HJÄLPMEDEL: anordning som behövs för 
entreprenadens utförande samt trans-
porter. Exempel på hjälpmedel är maski-
ner, fordon, handredskap och instrument.
KONTRAKTSHANDLINGARNA: kontrak-
tet jämte de handlingar som är fogade till 
detta eller som i dessa är angivna som gäl-
lande för entreprenaden.
KONTRAKTSTID: i kontraktshandlingar-
na angiven tid för utförande av entrepre-
naden. 
PRISBASBELOPP: prisbasbelopp (ej för-
höjt) enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. 

SAMORDNINGSTRAKT: två eller flera 
trakter som kan samordnas så att arbetet 
rationaliseras.
SKRIFTLIGEN: information som kan läsas 
och lagras. Exempel på överföringssätt av 
sådan information är post, fax och e-post.
TRAKT: det geografiska område inom 
verksamhetsområdet där traktuppdrag 
skall utföras (objektet).
TRAKTDIREKTIV: arbetsinstruktion som 
beställaren lämnar till entreprenören i 
samband med avropande av traktupp-
drag.
TRAKTUPPDRAG: avropat deluppdrag 
inom ramen för entreprenaden. Traktupp-
draget anses avropat när entreprenören 
erhåller traktdirektiv.
UNDERENTREPRENÖR: den som utför 
entreprenad åt entreprenören inom 
ramen för entreprenaden.
VERKSAMHETSOMRÅDE: det geografis-
ka område inom vilket traktuppdrag kom-
mer att utföras.

VIKTIGA FAKTA OM ABSE-SKOLAN
Anna Furness-Lindén är den som ansvarat för att ta fram ABSE 
09. Hon är också den som skrivit ner kommentaren till några av 
paragraferna. Det är således inte skrivet av en jurist, men hen-
nes tolkningar anser SMF är högst relevanta och ett sätt att för-
tydliga och reda ut vissa begrepp. 
Du kan läser mer om ABSE09 på 
http://www.apse.se/index.php/allmaenna-bestaemmelser
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  Kapitel 3 
 
ORGANISATION 
 

Arbetsledning § 1 Om parterna inte kommit överens om annat äger entreprenören ensam 
behörighet att leda entreprenadens utförande. 
 
Entreprenören skall hålla sakkunnig arbetsledning för entreprenadens 
utförande.  
 

Personal § 2 Entreprenören svarar för att egen och anlitad personal innehar den 
skicklighet och kunskap som krävs för att utföra entreprenaden effektivt, 
fackmässigt och säkert.  
 
Entreprenören svarar för att egen och anlitad personal deltar i av 
beställaren anvisad utbildning och information. Beställaren bekostar 
sådan utbildning och information. Entreprenören svarar dock för 
deltagande personals lönekostnader (inkl. sociala avgifter, 
semesterersättning, avtalsbundna kostnader etc.) upp till fem dagar per 
anställd och år. 
 

Åtgärder till 
skydd för 
arbetsmiljö 

§ 3 Om entreprenören samtidigt med en eller flera andra entreprenörer driver 
verksamhet på samma arbetsställe, skall denne samråda med övriga 
entreprenörer och gemensamt med dessa verka för att åstadkomma 
tillfredsställande skyddsförhållanden på arbetsstället, samt om så erfordras, 
medverka till träffandet av överenskommelser angående vem av 
entreprenörerna som skall ha ansvaret för samordningen av åtgärder till 
skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället. 
 

Skydd och 
säkerhet 

§ 4 Entreprenören svarar för att egen och anlitad personal ges information och 
utbildning i gällande föreskrifter och rekommendationer avseende 
arbetsmiljö, i synnerhet vad gäller skydd och säkerhet. Erforderlig 
skyddsutrustning skall alltid användas. 
 

Brandskydds-
åtgärder 

§ 5 Om parterna inte kommit överens om annat är entreprenören vid brandrisk i 
skog och mark ensam ansvarig för bevakning och att erforderlig 
brandsläckningsutrustning finns tillgänglig på arbetsstället och i närheten av 
fordon och maskiner.  
 
Entreprenören skall fortlöpande hålla sig uppdaterad om SMHI:s 
brandriskprognoser för de delar av verksamhetsområdet där arbete utförs.  
 
Vid brandriskindex 4, 5 och 5E skall entreprenören samråda med beställaren 
innan arbete utförs.   
 
Entreprenören svarar för att egen och anlitad personal har genomgått 
utbildning i hantering och användning av brandsläckningsutrustning. 
 

Startmöte § 6 Om parterna inte kommit överens om annat skall ett startmöte hållas 
innan entreprenaden påbörjas. Vid sådant möte skall parterna gå igenom 
kontraktshandlingarna, precisera formerna för informationsutbyte och 
samverkan mellan parterna samt behandla övriga frågor av betydelse.  
 
Beställaren kallar till startmöte och för minnesanteckningar vid detta.    
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ORGANISATION

1 § klarlägger att entreprenören alltid ska hålla sakkunnig arbetsledning för 
entreprenadens utförande. Denna bestämmelse har inte minst betydelse för 
de säsongsbetonade entreprenaderna där mycket personal anställs snabbt 
och formeras i mindre, relativt självständiga arbetslag.

3 § I ABSE 09 3 KAP § 3 STÅR:
Om entreprenören samtidigt med en eller flera andra entreprenörer driver 
verksamhet på samma arbetsställe, skall denne samråda med övriga entre-
prenörer och gemensamt med dessa verka för att åstadkomma tillfredsstäl-
lande skyddsförhållanden på arbetsstället, samt om så erfordras, medverka 
till träffandet av överenskommelser angående vem av entreprenörerna som 
skall ha ansvaret för samordningen av åtgärder till skydd mot ohälsa och 
olycksfall på det gemensamma arbetsstället.
 
Ansvaret att samråda är uttryckt som huvudregel i ABSE 09 och speg-
lar därmed den typiska entreprenadsituationen i skogsbruket.

På rörliga arbetsställen, som är det allra mest vanliga vid skogliga 
entreprenader, gäller därför inte kravet på samordningsansvar automa-
tiskt.

SAMRÅD: Samrådskravet i AML 3 kapitel § 7g. säger ”De som samtidigt, 
eller i tidsmässig anslutning till varandra, bedriver verksamhet på ett gemen-
samt arbetsställe, ska samråda och gemensamt verka för att åstadkomma 
tillfredsställande skyddsförhållanden.” DET BETYDER ATT: På en arbets-
plats har arbetsgivaren/arna skyldighet att säkerställa att alla som arbetar på 
driftstället samråder om vilka risker för olyckor som finns på arbetsplatsen. 
En bra rutin är att en arbetsgivare på driftstället utses som samrådsansvarig 
så att samråd sker och att rutiner för samråd finns dokumenterade och kom-
municerade till alla verksamheter på arbetsplatsen.

Läs vidare på nästa uppslag...

PARAGRAFER KOMMENTARER
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Utvecklingsmöte § 7 Utvecklingsmöte skall hållas i den utsträckning parterna så 
överenskommer. Vid sådant möte skall parterna utvärdera hur deras 
samarbete och informationsutbyte fungerar samt vid behov lämna förslag 
på förbättringsåtgärder.  
 
Beställaren kallar till utvecklingsmöte och för minnesanteckningar vid 
detta.  
 

Egenuppföljning § 8 Om parterna inte kommit överens om annat skall entreprenören senast i 
samband med fakturering redovisa överenskommen uppföljning 
avseende utförda arbeten.  
 

Beställarens 
kontroll 

§ 9 Beställaren utövar den kontroll över entreprenörens arbete som 
beställaren anser lämplig. Sådan kontroll medför inte någon inskränkning 
av entreprenörens kontraktsenliga ansvar. Kontroller skall så långt som 
möjligt genomföras så att de inte hindrar entreprenaden. 
 

Verksamhets-
området 

§ 10 Entreprenören äger rätt att disponera de trakter som omfattas av 
avropade traktuppdrag samt i övrigt nyttja verksamhetsområdet på det 
sätt som erfordras för entreprenadens utförande. Det åligger dock alltid 
entreprenören att följa anvisningar i tillhandahållna traktdirektiv. 
 

F-skattsedel 
m.m. 
 

§ 11 Entreprenören skall inneha giltig F-skattsedel och vara registrerad för 
mervärdesskatt i Sverige samt fullgöra sina skyldigheter avseende 
inbetalningar av skatter och sociala avgifter. 
 

Överlåtelse § 12 Part får inte överlåta entreprenadavtalet till annan utan motpartens skriftliga 
medgivande. 
 

Underentre-
prenörer 

§ 13 Entreprenören får inte anlita underentreprenör utan beställarens skriftliga 
medgivande. 
 
Entreprenören är skyldig att tillse att anlitade underentreprenörer iakttar 
de föreskrifter i kontraktshandlingarna som berör deras åtagande. 
 
Om underentreprenör inte följer i föregående stycke angivna föreskrifter 
är entreprenören skyldig att utan kostnad för beställaren snarast häva 
avtalet med ifrågavarande underentreprenör, såvida inte beställaren och 
entreprenören kommer överens om annat eller det rör sig om en ursäktlig 
försummelse och rättelse sker omedelbart efter påpekande. 
 

   
 
Kapitel 4 
 
TIDER 
 

Tidplan § 1 Entreprenaden och inom denna avropade traktuppdrag skall utföras 
enligt upprättade tidplaner och fullgöras inom avtalade leveranstider.   
 

Avlämnande § 2 Entreprenaden avlämnas successivt i samband med att respektive 
traktuppdrag fullgörs.  
 
Genomfört traktuppdrag är att betrakta som avlämnat när entreprenören 
har avslutat arbetet samt avetablerat aktuell trakt eller samordningstrakt.  
 

PARAGRAFER
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ABSE-SKOLAN, DEL 2

SAMORDNING: Varje arbetsgivare har ansvaret för sin personal, men 
arbetsmiljölagen föreskriver att den [det företag] som råder över ett  
fast driftställe har ett samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor. Det ansva-
ret kan överlåtas på annan som bedriver verksamhet på driftstället.

ARBETSMILJÖVERKET: ”På bygg- och anläggningsarbetsplatser gäl-
ler sedan den 1 januari 2009 särskilda regler för samordningen, se ned-
an. På andra tillfälliga driftställen finns inte någon regel om att någon ska 
ha samordningsansvar för det gemensamma arbetsstället, till exempel vid 
skogsavverkning. Ett sådant ansvar kan dock avtalas mellan de inblandade 
arbetsgivarna.”

Det kan dock uppstå situationer där en arbetsplats kan betecknas som fast 
driftställe. Virkes-/ biobränsleterminal, plantutlämningsställe eller annan 
verksamhet som bedrivs på ett och samma ställe återkommande under tid, 
kan komma att betecknas som fasta driftställen.

PARAGRAFER KOMMENTARER

FÖR DEN SOM HAR ETT SAMORDNINGSANSVAR  
GÄLLER FÖLJANDE:

Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor enligt 7 d § ska se till att:

1.  arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samordnas på det gemen-
samma arbetsstället

2.  arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och 
olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället

3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för 
arbetsstället utfärdas,

4.  ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa 
arbeten klargörs, och

5.  Personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig 
omfattning. (Paragrafen ändrad genom SFS 2008:934).
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SMF-PROFILEN

Ulf Sandström slutade som vd för SMF 
Skogsentreprenörerna sista april. Han 
ser tillbaka på framflyttade positioner 
och en tydligare röst för SMF och framåt 
mot eget företag och nya utmaningar.

Innan Ulf Sandström började hos SMF arbetade han 
bland annat 14 år som tjänsteman åt Assi råvara i 
Piteå. Efter tiden på Assi arbetade han som trans-

portchef i Norrbotten för rundvirke åt Trätrans 1998-
2000 och det var genom ett nätverk som bildades under 
den tiden som han kom i kontakt med SMF för första 
gången. Nätverket samlade åkare och skogsentreprenö-
rer.

– Jag ville påverka hur branschen fungerade och 
jobba för att få till bättre förutsättningar. Därför bör-
jade jag som regionchef på SMF 2000.

Då var SMF uppdelat i tre regioner med en chef i 
varje region, och Ulf Sandström jobbade i sju år som 
chef i norra regionen. I april 2007 blev han vd.

– Det viktigaste var att få en tydligare profil på 
SMF för att alla skulle veta vad SMF stod för och den 
linjen tycker jag att jag hållit i alla år.

Han menar att en tydlig profil lockar medlemmar 
och pekar på att medlemsantalet gått från knappt 
700 då han började till över 900 under de år han varit 
vd.

– Då ska man minnas att det skett samtidigt som 
många medlemsföretag tvingats lägga ned sin verk-
samhet.

Ulf Sandström säger att han inte jobbat för höga 
priser, något som han fått kritik för, utan framför 
allt för vettiga villkor.

– Vissa har mer eller mindre medvetet miss-
förstått mig. Lönsamheten är det allra viktigaste. 
Lönsamheten är viktigare än prisnivån. 

När det gäller lönsamheten står den frågan också 
för den största besvikelsen som vd.

HAN BERÄTTAR hur han åren före 2009 såg med 
en försiktig optimism hur lönsamheten blev något 
bättre flera år i rad för medlemsföretagen.

– Många inom skogsbranschen verkade också ha 
insett vilka utmaningar som stod framför oss med 
bland annat rekryteringsproblem. 2009 kom vänd-
ningen när bolagen närmast panikartat ensidigt 
bestämde att konkurrenskraften skulle ökas genom 
ökad produktivitet hos entreprenörsföretagen.

Ulf Sandström kallar detta för ”det största strate-
giska misstaget som gjorts inom det svenska skogs-

bruket under mina år i SMF”.
– I stället för ensidiga uppsägningar och sänkta 

priser kunde vi gemensamt suttit ned och hittat en 
gemensam, långsiktigt hållbar lösning. Vi var öppna 
för en diskussion.

HAN MENAR att det ensidiga agerandet gjorde att 
många i entreprenörskåren tappade förtroendet för 
branschen i allmänhet och vissa kunder i synnerhet.

– Det går att bruka våld på företagare en viss tid, 
men till slut brister det.

Allt har dock inte varit konflikt. Han pekar på 
många givande och konstruktiva diskussioner med 
kunder.

– Flera av diskussionerna har lett till förbättring-
ar som sanktionerats i ledningen för kundföreta-
gen. Samarbete är en mycket mer framkomlig väg än 
konflikt, men är dörren till diskussion stängd måste 
man ibland banka på den.

En annan sak som varit viktigt för Ulf 
Sandström är byggandet av varumärket SMF 
Skogsentreprenörerna.

– Sådant byggande går att göra på många sätt, 

Ulf Sandström summerar sin tid på SMF

Ulf Sandström ser tillbaka på intressanta år som vd för SMF.



  

Ulf Sandström summerar sin tid på SMF
men grunden är att hörs man inte – finns man inte. 
En del har trott att jag stuckit ut hakan för att få 
synas för egen del. Ingenting kan vara mer fel. Jag 
har tiden haft SMF:s bästa för ögonen och tagit på 
mig en roll som inte varit så rolig alla gånger. 

Samtidigt har han sett hur tydligheten och det 
ibland höga tonläget gett resultat.

– För att skapa respekt måste man våga kliva 
fram, ibland ut på gränsen. Det har varit ett medve-
tet val, men som också tagit energi. Jag tror inte att 
det går att åstadkomma något bestående om man 
inte vågar.

I VISSA FRÅGOR har han stått på samma sida som 
stora delar av skogsbranschen, som i frågan om 
äganderätten och skogsbruksmetoder som han drivit 
mot delar av miljörörelsen.

– Jag har fått både samtal och kommentarer från 
personer, som i andra sammanhang kritiserat mig 
hårt, om hur bra det varit att jag vågat ta tydlig ställ-
ning. 

VAD ÄR HAN DÅ mest stolt över under sin tid som vd? 
Att ha lyckats vara med om att ge SMF en egen rös-

ti mediebruset genom den egna tidningen är en sak. 
– Vi har lyckats få entreprenörerna att äga sina 

egna frågor och fått allt fler, allt från myndigheter 
och partier till kunder, att prata med entreprenörer 
istället för om.

Att ha kunnat driva upp intresset för, och utveck-
la, stämmohelgerna är en viktig del. Framför allt är 
han nöjd med projektet som startade 2002 för unga 
företagare i det svenska skogsbruket.

– 35 nystartade företagare fick chansen att 
utveckla sig och sina företag. Det har varit ett kon-
kret, långsiktigt, framåtsyftande arbete som gett 
dessa företagare en bra plattform att stå på. Tio år 
senare gjorde vi om projektet i lite annan form. 
Sammanlagt hade vi andra gången fyra samlingar 
med sammanlagt 65 unga företagare. 

Han är också stolt över utmärkelserna silverkvis-
ten och guldkvisten som han ser som ett erkännande 
för det arbete han utfört för skogsbruket.

– När jag fick guldkvisten hade jag inte en susning 
om att en företrädare för landets skogsentreprenörer 
ens kunde få den.

Att han nu lämnat SMF ser han inte någon dra-
matik i och hänvisar till att en vd och ordförande ofta 
är ett sammansvetsat team. 

– Jag och Lars-Göran Göransson jobbade otroligt 
bra tillsammans där vi hade tydligt definierade rol-

ler, något som gjorde att en del trodde att jag och 
Lars-Görans samarbete fungerade som vi agerade 
utåt. Han var ett tydligt bollplank och kunde skarpt 
sätta ner foten om han tyckte att jag var beredd att gå 
för långt i någon fråga. Alla utspel jag gjort har han 
godkänt.

Ett fungerande team av medarbetare har också 
varit en viktig förutsättning.

– Det hade inte gått att jobba på det här sättet om 
jag inte haft så bra medarbetare, säger han.

Nu har han startat ett eget företag, Sandströms 
företagscoaching AB och ser fram emot nya utma-
ningar.

– När jag kommit överens med styrelsen om att 
lämna SMF hade jag inga planer, men nu är ett aktie-
bolag startat och jag ser fram emot att kunna utveck-
la och coacha företagare i små och medelstora före-
tag. Jag tänker också jobba med branschanpassade 
utbildningar och kanske återuppliva kursverksam-
heten för entreprenörer. Förhandlingsteknik är ett 
annat område som går att utbilda inom. Det finns 
många möjligheter, säger Ulf Sandström.£

Just nu!
Förmånligt prova 

på pris! 

Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder 
en försäkring som är anpassad till dina behov 
som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en 

nytillverkad skogsmaskin har nu 
också möjlighet att prova på 
vår försäkring i 6 månader 
 till ett extra förmånligt pris.

Välkommen att kontakta 
oss på 026-51 52 09.

Vad vill du 
få ut av din
försäkring?
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NATURBILDSTÄVLING

Det har varit lite snålt med bilder sedan 
förra numret, men nu är sommaren här 
och möjligheterna till fotografiska mäs-
terverk stora. Ta tag i naturbildstävling-
en. Skicka in dina bästa bilder redan nu. 
Samtidigt är vi riktigt nöjda med den fan-
tastiska bild vi fått in. 

Vi vet att SMF:s medlemmar har ett sinne för fan-
tastiska bilder. Det har ni visat under förra årets 

tävling och nu är det upp till bevis då den mest inten-
siva av fotosäsonger är här – sommaren. Vi kommer 
att publicera bilder i varje nummer. £

Skicka som vanligt in dina bilder till: 
erik@dynamopress.se

Naturbildstävlingen går vidare
Patrik Jonsson har tagit denna bild, som skickades in 28 mars, på skördarekipage på väg över isen från Storön på Storavans vatten i Norr-
bottens inland. Isvägen är cirka 100 m bred och har en istjocklek på cirka 120-130 cm. 



  

0771-640040
E-post
Webb

viacon@viacon.se
www.viacon.se

Lidköping
Lycksele
Luleå

Gävle
Upplands Väsby
Årsta

Kungälv
Göteborg 
Billesholm

Eslöv

   BÄTTRE 
SKOGSVÄGAR

Gör vägarna framkomliga genom att välja rätt produkter. 
En valvbåge är både lätt att få på plats, den klarar stora 
vattenflöden med minimal påverkan på djur och natur. Vi har 
även vägtrummor i både plåt och plast med diameter från 
200 – 3500 mm.  Dessa levererar vi ofta i långa längder för 
enklare läggning och färre skarvar. Produkterna finns oftast för 
omgående leverans från våra lager.

Bärigheten och livslängden på vägen kan också förbättras med 
geosynteter. Geotextil används för att separera olika material 
och geonät för att ytterligare förbättra vägens bärighet 
speciellt, där det råder sämre markförhållanden. ViaCon har 
ett brett sortiment av geosynteter på lager och hjälper till med 
rekommendationer för bästa möjliga resultat.
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Med en Gremo 1050F har du möjligheten.

Skotaren är avsedd för gallring men klarar 
med god kapacitet timmer, riskörning och 
våtmarker. Svåra och svaga marker ska 
du inte behöva undvika om du kör Gremo 
1050F. Den väl anpassade viktfördelningen, 
den låga tyngdpunkten och de välbalansera-
de boggierna ger dig full kontroll i alla svåra 
situationer även med fullt lass. 
Vi förbättrar ständigt våra skogsmaskiner 
för ökad pålitlighet, effektivitet och produk-
tivitet. 

Intresserad av att veta mer? Besök oss på 
Skogsmaskindagarna i Karlskoga så ska vi 
berätta mer eller ring 0346-605 15.
VÄLKOMNA!

Vill du vara en av dem som 
tjänar pengar?

Gremo AB • Box 44 • 310 61 Ätran • Telefon 0346-60515 • info@gremo.se • www.gremo.se

Sten Lilja på Skogsmaskindagarna.

MÄSSÄSONGEN I FULL GÅNG

Helt ny mässa startar i Karlskoga
En helt ny mässa har till-
kommit under mäss-
säsongen och det är 
Skogsmaskindagarna i 
Karlskoga. Både där och 
på MellanskogsElmia 
utanför Sala kommer 
SMF att finnas på plats.

Sten Lilja är mässansvarig och 
han berättar att de räknat med att 
hamna på cirka 175-180 utställare 
när det är dags att öppna grindar-
na den 6:e juni.

– Vi är helt klart nöjda med 
det stora intresset. Vi har fått en 
än bättre respons än vi vågade 
hoppas på även om vi själva hade 
höga förväntningar. Det är för-
sta gången vi genomför mässan 
och många resonerar ändå som så 
att de vill vänta och se vart det tar 
vägen innan de beslutar sig för att 

delta, säger Sten Lilja.
Särskilt nöjd är han med den 

stora bredden på utställarna och 
att de lyckats samla både skogs-
bruk och skogstransport, något 
som skiljer Skogsmaskindagarna 
från andra skogsmässor.

– Kombinationen gör mässan 
intressant för fler, samtidigt som 
vi är tydliga med att det fortfa-
rande handlar om en ren bransch-
mässa för skogsnäringen. Vi ska i 
ärlighetens namn säga att vi sak-
nar några av tillverkarna av de 
stora skogsmaskinerna  som den 
här gången av olika anledningar 
valt att avstå. Men ”startfältet” är 
ändå mycket intressant för de all-
ra flesta av besökarna.

Sten Lilja berättar att en kul 
liten extra trivselgrej, som vuxit i 
slutet, är utställningen av gamla 
veteranmaskiner. 

– Den blir större än vi tänkt 
från början. Flera ägare av gam-

la maskiner har hört av sig och 
vill gärna delta, vilket vi tycker är 
trevligt.

Mässan satsar på att lyckas 
locka runt 7 000 besökare. Deras 
förhoppning är att såväl besöka-
re som utställare ska känna sig 
nöjda efter årets mässa och vilja 
komma tillbaka. 

– Vår ambition är då att mäss-
san ska kunna etablera sig som en 
återkommande mässa, vartannat 
år. Nästa gång blir med andra ord 
2016, säger Sten Lilja. £
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the original! Made by

the original! Made byFÖR FÖRSTA GÅNGEN I SVERIGE
Se våra nya band med BÄRIGHET och bra FÄSTE 
på Skogsmaskinsdagarna i Karlskoga

SVIVLAR FÖR TUFFA TAG

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

www.hydroscand.se
SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

• Enkel design ger lång livslängd 
• Hög motståndskraft mot tryck och sidostötar
• Självsmörjande lager
• Trippla tätningar
• 420 bar – alla dimensioner
• Långa anläggningsytor
• Inget läckage
• Enkelt packningsbyte

Syd Produkter AB
0454- 572 001

Övre Ämnebodavägen 39-30, 376 92 Svängsta  • Tel. 070-568 20 53  •  jonas.sydprodukter@telia.com

Din leverantör av Trailers för Entreprenad, Lantbruk och Lastbil

12 år i b
ransch

en 2001–2013

Över 250 nöjda kunder!

Vagnen kan utrustas 
med styrbara axlar

Traktordragen
Skogstrailer
Längd lastyta 10000 mm, 
Bredd 2600 mm, 
Höjd 500 mm, 
Lastkapacitet 30 ton

Fjäderassisterande 
ramper

Breddningssats

Belysta 
breddningsskyltar

Hydraulisk
katastrofbroms

Besök vår nya hemsida

www.sydprodukter.se

Övre Ämnebodavägen 39-30, 376 92 Svängsta • Tel. 070-568 20 53 • jonas.sydprodukter@telia.com
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MÄSSÄSONGEN I FULL GÅNG…

Ösby skola får nära till ny skogsmässa i Sala
Det är nu klart att den 
nya skogsmässan 
MellanskogsElmia 22-23 
augusti 2014 kommer att 
hållas i Sala kommun, 
närmare bestämt i 
Saladamm, strax nordost 
om Sala. 

Sala anses ha ett bra läge för en ny 
skogsmässa i mellersta Sverige.  

– Det är jätteroligt att man 
väljer att placera mässan i Sala. 
Företagandet i Sala kommun är 
präglat av landsbygdsbranschen, 
så det finns starka kopplingar 
här till jord- och skogsbruk, säger 
Jenny Nolhage, kommunchef för 
Sala kommun.

MellanskogsElmia kommer att 
hållas på mark som ligger i anslut-
ning till Ösby, Västmanlands 
Naturbruksgymnasium, som gläds 

över att få vara med i värdskapet.
– Det är fantastiskt att vi 

får den här möjligheten att få 
en så här stor mässa hos oss 
ute på vår skola. Det sätter oss 
ännu mer på kartan när det gäl-
ler skogsbranschen och vi hop-
pas att ännu fler upptäcker våra 
goda utbildningsmöjlighe-
ter, säger Pelle Lövenklev, rek-
tor för Ösby, Västmanlands 
Naturbruksgymnasium. £

Skogsnolia laddar mässan nästa sommar
Skogsnolia har gjort sig känd som 
en trivsam mässa som ger stora 
möjligheter till givande möten. 

– Mässan är väl inarbetad och 
lagom stor vilket gör att vi hin-
ner med kunden på ett helt annat 
sett än på andra stora mäss-
sor i världen, säger till exempel 
Jörgen Ivarsson, försäljningschef 

Norden på maskintillverkaren 
Rottne.

Vartannat år samlas alla 
de större maskintillverkarna 
och nästa samling blir under 
Skogsnolia och det ser ut att bli 
minst lika tätt med skotare och 
skördare som vanligt i skogarna 
nära Hörnefors, söder om Umeå, 

när Skogsnolia öppnar portarna 11 
juni 2015 på samma mässområde 
som 2008 och 2011.

– Det är en viktig mässa för 
oss och just nu är det ju den och 
Elmia Wood som vi lägger vårt 
fokus på, säger Peter Hasselryd, 
försäljningschef på Komatsu 
Forest i Sverige. £

www.vimek.se
Hitta oss på nätet:

 facebook.com/vimekab

VIMEKS NYA DREAM TEAM
Vimek 610 och Vimek 404T5, marknadens mest effektiva maskiner för skonsam gallring.

I vårt nya Dream Team har vi lyckats kombinera motor från CAT på 60 Hk och transmission från  
Bosch Rexroth till att leverera hög effekt, produktivitet, prestanda, allt med låg bränsleförbrukning  
och till en kostnadseffektiv maskingrupp.
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…OCH MER KOMMER NÄSTA ÅR
          

ACTIVE FRICTION CONTROL
FÖR OPTIMAL VIRKESKVALITET

HEADS ABOVE THE COMPETITION

www.logmax.se

Log Max - Stationsvägen 12 - 770 13 Grangärde - 0240 59 11 00 - www.logmax.se

Tänk dig ett aggregat som automatiskt anpassar sig beroende på trädslag, diameter och 
typ av sortiment. 
Med Log Max Active Friction Control justeras ständigt knivtrycket för att försäkra att absolut 
bästa timmerkvalitet och friktion mellan träd och aggregat uppnås.

Ring oss redan idag så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max.

Lars Strömsund 
Norra Sverige, 070-347 65 74

Gunnar Bäck 
Södra Sverige, 070-391 97 50

Mikael Solèn 
Södra Sverige, 070-591 18 89
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Returadress: SMF Skogsentreprenörerna,Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

VÄLKOMMEN TILL  
VÅRA MARKER

 Bandet med allround -  
 egenskaper gällande
bärighet och grepp, utan att ge
av kall på rensningsförmågan.

EVO™

www.eco-tracks.com

   www.olofsfors.com

Make your own way


