Skogsföretag går
ijus framtid till mötes
Edsföretaget Svensk skogs
service AB bedriver skogs
vård över stora delar av
landet.
På fem år har företaget
nästan femdubblat sin
omsättning och framtiden
ser mer än ljus ut.
När Joakim Gustafsson startade
företaget för fyra år sedan sked
de det mer eller mindre av en
slump.
Efter en skidkarriär på elitnivå
var det tänkt att han skulle säl
ja annonser åt pappa Sten Gus
tafsson som då drev informa
tionsföretaget Simap design i Ed.
Istället började Joakim Gus
tafsson plantera skog. Det var
bra träning, tyckte han och han
fick med sig två kompisar. Verk
samheten växte och de började
få förfrågningar om att även
röja skog.
På den vägen är det.
Idag har företaget 47 röjare
igång i olika arbetslag över
stora delar av landet.
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En starkt växan
de del i företaget är arbetet med skogsbruksplaner, det vill säga skötselplaner
för skogen. Den delen väntas bli
företagets största verksamhet
under 2008.
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planläggningsjobb på 50 000
hektar i trakten av Växjö som
kan leda till mycket röjningsar
bete för samma arbetsgivare.
Den skog som planterades efter
Gudrun har nu växt upp till
ungskog och måste röjas. Totalt
handlar det om ofattbart stora
arealer i Småland. Där finns jobb
tio år framåt.
Joakim Gustafsson berättar att
konkurrensen bland företag som
sysslar med röjning i lednings
gator inte är särskilt stor. Det rör
sig om en handfull företag.
Vid röjning av skog är där
emot konkurrensen stenhård.
20-35 företag kan vara med och
tävla om de jobben.
Röjer även i Åmål
Svensk skogsservice hoppas
som så många andra på snöfat
tiga vintrar. Det är nämligen

snön som avgör hur lång sä
songen blir. Normalt börjar den
i slutet av april och pågår till slu
tet av januari.
Företagets anställda har även
jobb i Dalsland. I dagarna kan
man se dem i Örnässkogen i
Åmål. Hela området från Bilprov
ningen till Örnäsparken ska röjas.
I början av oktober började de
röja i undervegetationen för att
därefter gallra den vuxna skogen.
Enligt Joakim Gustafsson ser
framtiden ljus ut för företaget
som började med en omsättning
på 400 000 kronor första året.
Fyra år senare talar omsätt
ningsprognosen för året på över
20 miljoner kronor.
- Vi hoppas på 24 miljoner
kronor.
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