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Södras timmerpris klättrar
nu över 500 kr per
kubikmeter fub för första
gången på sju år.

#11
2017 • Pris: 66 kr
Den oberoende
skogstidningen

Köptips!
Begagnad skogsmaskin
– undvik misstag
s 28

LITEN BLIR STOR
– genom brett nätverk
TEMA / ENTREPRENÖRERNA

TEMA / ENTREPRENÖRERNA

LITEN BLIR STOR
TACK VARE
BRETT NÄTVERK
Företaget är minst i klassen
och äger inga maskiner, men kan
ändå erbjuda heltäckande
service. Receptet är ett brett
samarbete med duktigt folk
och bra företag. Nätverket är
den främsta tillgången.
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG
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 Även om ingen vet vad som efterfrågas i framtiden är Jan Karlssons
mål att producera värdefullt timmer
och hitta så många sågbara sortiment som möjligt.
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ÖRETAGET ÖSTGÖTA RUNDVIRKE erbjuder tjänster
som virkesköp, föryngringsavverkningar och gallringar,
skogsvård, planläggning, dikning och byggande av
skogsbilvägar.
– Ja, egentligen alla sorters uppdrag en skogsägare
kan behöva, säger ägaren Jan Karlsson. Jag har två
maskingrupper knutna till mig, en som utför föryngringsavverkningar och en som utför gallringar. Den stora
maskinen får hundra procent sysselsättning och den
mindre ungefär åttio. Även övriga tjänster köps in.
Genom att vara en liten aktör som sysselsätter en
person och arbetar på en liten geografisk yta ökar flexibiliteten, menar Jan. Hans kunder finns inom en radie
på sex mil från bostaden i Älvan på Östgötaslätten.
Som exempel nämner Jan att om ett väglager fylls på
snabbare med virke än åkaren hinner hämta, och det blir
svårt med lagringsutrymme, kan han dirigera om skördaren till en annan plats med klenare virke. Då ökar inte
väglagret lika snabbt.

– MITT FOKUS LIGGER I att hitta så många sågbara sortiment
som möjligt, svarar Jan snabbt när vi diskuterar målsättningar. Allt över elva centimeter ska sågas är filosofin.
Min tanke är att producera värdefullt timmer, det följer
med redan från skogsvården. För varje procent som flyttas från massa- till timmertraven ökar nettot i en slutavverkning med åtta-nio kronor per kubikmeter fub på
totalvolymen.
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 Jan Karlsson (till vänster) diskuterar apteringskalibrering med virkesmätare Olle Jardén (mitten) och skördarföraren Andreas Nilsson (till höger). Jan ordnar sådana
träffar regelbundet för dem som arbetar för honom.
”Kapet ska vara på rätt plats”, som han säger.

För att utbytet av timmer ska bli så bra som möjligt
låter Jan sina entreprenörer gå en till två kortare apteringsutbildningar med VMF varje år. Jans erfarenhet är
att de bestånd som i slutänden har gett honom högst
netto är de som har haft tillräckligt med plantor och som
har röjts och gallrats ordentligt.
Även om ingen kan veta vad skogen ska användas till i
framtiden har Jan tydliga mål och utifrån det kan han ge
sina bästa råd.
– Eftersom jag själv styr hela kedjan, från avverkning
till lastbilstransporten har jag goda förutsättningar att
anpassa mig till markägarens behov, berättar Jan. Det
innebär att jag i stor utsträckning kan ta hänsyn till när
markägaren vill avverka. Tidpunkten för åtgärden styrs
inte av när maskinerna är i området.
SOM EGEN FÖRETAGARE gillar Jan att kunna fatta egna beslut
och inte vara bunden till direktiv och policys ovanifrån
om hur mycket virke och vilka sortiment han ska köpa
in. I stället har han möjlighet att ge råd till markägaren
som om skogen var hans egen, till exempel kan han föreslå att vänta med en avverkning.
Jan följer kontinuerligt virkesmarknaden för att hitta
de bästa priserna och specialaffärerna till sina kunder.
I praktiken kan det innebära att han kontaktar en markägare som han vet har en skog och ett sortiment som
betalar sig bra för tillfället. Ett lite udda sortiment han
normalt kan erbjuda är pallkubb och emballage av löv

”MITT FOKUS
LIGGER I ATT
HITTA SÅ
MÅNGA SÅGBARA SORTIMENT SOM
MÖJLIGT.”

och silvergran, vilket brukar vara bättre betalt än massaved. Ibland händer det att ett sågverk behöver en mindre mängd virke av ett visst sortiment, och då kan han få
ett specialkontrakt, vilket kan innebära att timret får
levereras med upp till 20 procents röta. Det ökar nettot
för markägaren.
DEN TYNGSTA DELEN i att vara liten och ensam ligger i det
administrativa arbetet, anser Jan. Han måste ha kunskap
om många saker, bland annat certifiering och virkesmätning. När man är ensam kan det bli mycket kunskap att
samla in.
– I kontakten med kunder är min ambition att ha en
rådgivande funktion, berättar Jan. Besluten ska göras

 Stocknotan visar
på låg andel vrak.
Genom att ha full koll
på var kapet ska vara
är det möjligt att få
ut ett högre netto.

FULL SERVICE
PÅ HALVTID
Efter att ha arbetat som
huggare hos Domänverket några år utbildade
sig Jan till skogstekniker
i Värnamo. Som nyutexaminerad fick han
arbete hos dåvarande
Mälarskog. När den
stora snöstormen drog
in över södra Sverige
i november 1995 och
orsakade många toppbrott fick han möjligheten att köpa Tranberga Skogsprodukter,
ett företag som han
själv levererat virke till
under studietiden.
Företaget bytte namn
och från 1996 driver han
Östgöta rundvirke. Ett år
senare kontaktades han
av Linköpings skogstjänst och erbjöds förvaltning av en större
fastighet. I dag har förvaltningen utökats med
ytterligare två fastigheter. Det innebär att
ungefär 50 procent av
hans arbete ägnas åt
förvaltning. Resterande
delen av tiden ägnas till
Östgöta rundvirke.

 – De bestånd som ger
högt netto är de välskötta, säger Jan Karlsson
som lägger stor vikt vid
skogsvården och även
erbjuder röjning.

tillsammans med och i dialog med markägaren. Många
kunder har funnits med sedan jag köpte firman 1996.
Flera av dem har uttryckt en trygghet i vårt långsiktiga
samarbete.
Under åren har företaget haft tillräckligt med arbete
för att anställa medarbetare, men det har aldrig varit
aktuellt. Jan är nöjd med den nivå verksamheten ligger
på i dag.
ATT FÅ ARBETA MED NÅGOT han tycker om och brinner för är
Jans drivkraft att föra verksamheten framåt. Under vårt
samtal återkommer han flera gånger till ordet engagemang och vad ett starkt sådant kan leda till. Att han själv
är starkt engagerad råder det ingen tvekan om. n
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