Entreprenör bjöd in till skogsdag
Reino Nilsson på Gettjärns Skogsprodukter AB tog i mitten av november
initiativ till att bjuda in till en skogsdag med markägare hos Mellanskog för att
bland annat diskutera gallring och vikten av att ha lokala entreprenörer som
håller hög kvalitet.
Skogsdagen genomfördes tillsammans med Mellanskog och man hade bjudit in skogsägare i
Fryksdalen med omnejd till Västra Ämtervik i hjärtat av Värmland.
– Jag satt en dag och filosoferade över vår verksamhet och hur mycket skogsägarna vet om
vår vardag. Det är ju ändå de som till sist betalar vår lön. De borde också börja reflektera över
om de tycker att det är viktigt att det finns lokala entreprenörer med lokal arbetskraft som
håller hög kvalitet och är seriösa, säger Reino Nilsson.
Under skogsdagen berättade han om företaget men också om hur de är certifierade, hur
SMF:s eget certifieringsparaply fungerar och vad SMF Skogsentreprenörerna är.
Dessutom delade han ut en ’’bibba’’ med utvalda dokument ur sin certifieringspärm som
visar på hur SMF:s certifiering fungerar.
– Jag hade också med mig certifieringspärmen i sin helhet för att den som så önskade hade
möjlighet att kolla närmare på vad en certifiering innebär.
– Målet med dagen var att de skulle lära känna oss i GESAB lite bättre, att de skulle få lite
mer koll på hur vi jobbar och berätta vad skogsägarna verkligen betalar för när de anlitar oss
och Mellanskog.
Han och Rottne visade också upp en större skördare än den han har i dag och berättade hur
skogsägarna också påverkar maskinvalet.
– Deras synpunkter är en tung parameter i nästa maskinbyte.
En av de viktigaste frågorna under dagen var den om skillnaden mellan bestånds- och
stickvägsgallring. Tanken var att skogsägarna skulle förstå skillnaden på arbetsmetod med en
liten maskin jämfört med en stor maskin i gallring.
På gallringsobjektet hade bägge maskinstorlekarna använts och skogsägarna kunde jämföra
de bägge systemen på ett enkelt och tydligt sätt. Trakten delades ungefär på mitten av en
järnväg och på övre sidan hade vi avverkning med vår lilla H8:a som är beståndsgående, och
nedanför järnvägen med Rottnes demo H11:a skördare som är stickvägsgående.
– I dag är det i princip samma ersättning oavsett om man kör med beståndsgående eller
stickvägsgående system. Det borde avspegla sig mer i prissättningen om man ställer upp på
marknadens önskemål och kör med mindre maskiner.
Han ville också förmedla vad det innebär att gallra seriöst och inte bara hälften av träden.
– Många moment påverkar priset, det är det inte alla som förstår. Även om vi inte är billigast
på marknaden strävar vi definitivt efter att vara bland de bästa på marknaden och med en
tydlig målsättning att ligga i topp.
Sammanfattningsvis är Reino Nilsson mycket nöjd med dagen.
– Dagen gick kanonbra. Drygt 60 personer kom mot förväntade 25 och det trots en
dubbelbokning med skogsdag för Stora Enso samma dag.
Efter dagen fick deltagarna med sig en enkät om frågor som kommit upp.
– Tittar man på de svar vi fått in hittills så verkar alla fått en bättre bild av vår verklighet.
Framför allt har vi fått ett kvitto på att de förstår skillnaden mellan gallringssystemen och att
priset inte alls är lika avgörande som man kan tro. Det är däremot kvaliteten. Nästan alla som
svarat har angett att det är avgörande.
Nu önskar Reino Nilsson att fler entreprenörer tar chansen att ta direktkontakt med
skogsägarna.
– Jag hoppas verkligen att fler tar möjligheten. Det är till gagn för oss alla och det är helt
klart värt allt arbete, säger han.

Avslutningsvis, skogsbranschen är Sveriges största nettoexportbransch, i särklass, de stora
företagen som exporterar framför allt papper och pappersmassa går det bra för och de tjänar
pengar vilket är kanonbra. Då borde det ju kunna spilla över lite grann på oss som avverkar
och transporterar råvaran till dessa industrier så att vi också kan ha en skälig lönsamhet över

tid. Allt för att få ett bra och seriöst långsiktigt samarbete mellan markägare, entreprenörer,
åkare, uppdragsgivare och industri. ALLA TJÄNAR PÅ DET.

