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28 år, utan formell skogsutbildning, äger och driver han ett av
Sveriges största skogsvårdsföretag.

För några måna_der sedan fick han 2010 års Anders Wall

stipendium för landsbygdsu�veckling. Möt Joakim Gustafsson,
som ständigt brottas �ed osund konkurrens och pris
pn�ssande uppdragsgivare.

För Joakim Gustafssons företag
Svensk Skogsservice AB är
vinsten fortfarande skaplig.
Men fortsätter prispressen kan
han bli tvungen att lägga ner
verksamheten.'
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- Det verkar vara fult att tjäna pengar i
skogen. På något sätt har det blivit praxis
att man ska betala skogsentreprenörer
så lite som möjligt, säger han.
Nu är priserna på röjning och plan
tering så låga att det snart inte går att
driva en seriös verksamhet längre,
berättar Joakim Gustafsson, verksam
i dalsländska Ed. De som handlar upp
skogsvårdstjänster hos bolag och andra
uppdragsgivare förstår inte vad skogs
vårdsarbete handlar om, anser han.
- Många oseriösa aktörer lägger ore
alistiskt låga bud. Då måste man förstå
vad jobbet innebär så att man kan rea
gera och inse att det inte håller. Fortsät
ter' priserna att vara så låga som de är
i år så kanske vi snart inte finns kvar
som skogsvårdsföretag, säger Joakim
Gustafsson.

Maskiner ett alternativ
Röjningsmaskiner skulle, på vissa ob
jekt, kunna vara ett alternativ till mo
tormanuella insatser, säger han. Sam
tidigt tål inte verksamheten några
större kapitalkostnader.
- Det är svårt att hitta kostnads
effektiva maskiner, priset måste ligga
en bra bit under miljonen.
Företaget står dock inte och faller
med skogsvårdsuppdragen. I tjänste
verksamheten ryms bland annat inven
teringar, stämplingsuppdrag, uppfölj
ningar, planläggningar och utbildning.
I fjol utfördes skogsbruksplanläggning
på cirka 60 000 hektar.
Expansionen har varit snabb. Efter

en kort period som en- och tvåmans
företagare var det dags att år 2006 bilda
Svensk Skogsservice Joakim Gustafs
son AB. I dag har företaget ett 40-tal
anställda, främst i skogen, men också
på kontor och i serviceverkstad. Nyli
gen kompletterades verksamheten med
en butik med utrustning för skogsbruk
och friluftsaktiviteter.

Anställer långsiktigt
Jakten på kompetent personal är före
tagets största.utmaning. Svensk arbets
kraft med skogsutbildning stannar inte
inom skogsvården - att köra skogsma
skin lockar mer. Och annan tillgänglig,
lokal arbetskraft har ofta industribak
grund.
- De som har jobbat i industrin vill
ofta vidare till andra jobb. Vi måste ha
en bas med folk som vill jobba hos oss
på lång sikt, säger Joakim Gustafsson.
I stället anlitas polska arbetare av
vilka de flesta återkommer år efter år.
De har ofta kännedom om skogsarbete
i någon form och kulturskillnaderna
är hanterbara. Språkligt fungerar det
också ganska bra, menar Joakim Gus
tafsson.
- Alla arbetsinstruktioner är en
hetligt översatta till polska. Finns det
många olika språk att ta hänsyn till så
blir det betydligt svårare, säger han.
Nysvenskar från länder utan skog
och skogsbruk har han ännu inte an
ställt.
- Vi vill helst ha folk med kännedom
om skog. Det tar tid för en röjare att nå
en prestationsnivå som är ekonomiskt
hållbar. Men kan man få anställnings
stöd kan det gå bra ändå, säger Joakim
Gustafsson som påpekar att alla som
arbetar i företaget är anställda i Sverige
och har svenska kollektivavtal.

•Född 1982.
•Fick Anders Wall-stipendium

för landsbygdsutveckling 2010 med
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motiveringen " för att i unga år ha byggt
upp ett av landets största och mest
seriösa skogsvårdsföretag samtidigt
som nya affärsområden är under ut-
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veckling".
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•Joakim Gustafsson har själv ingen

formell skogsutbildning. Det var intres
set för skog och entreprenörskap som
fick honom att starta sitt företag.

•

, I familjen finns dock en stor skogs
brukstradition. Även Joakims pappa
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,, Sten, som har varit lärare på skogsgymnasium, är anst� lld i företaget.
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•Utför skogsvård (främst röjning)

samt skogliga tjänster som inventering,

på säsong.

planläggning och uppföljningar. Arbe

•Omsättning 2009: 23 miljoner kronor.

tar i hela Sverige med tyngdpunkt på

�Ht!J Dalarna/Hälsingland och söderut.
• Ort: Ed, Dalsland.

Mats P Ostelius 08-588 369 01

Läs mer på agrolkortet.se

• Resultat efter skatt 2009: 700 000-

900 000 kronor.
Röjd areal 2009: Cirka 6 500 hektar.

