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säkrar svensk återväxt

 Darek Haltof från södra Polen jobbar
i Sverige för femte året och har kunnat
spara ihop till en motorcykel.

SVENSK SKOG
I POLSKA HÄNDER
DEN SVENSKA SKOGSVÅRDEN SKÖTS TILL STORA DELAR
AV UTLÄNDSK PERSONAL. SKOGEN HAR PRATAT
MED TRE ARBETARE FRÅN POLEN OM ARBETSVILLKOREN
OCH VARFÖR DE SÖKT SIG TILL SVERIGE.

 Wiesław Czarnecki sätter
med stor erfarenhet en av de
1500 barrotsplantor han dagligen planterar.

Text och foto: MATTIAS WESTERBERG

A

NDERS RISING, ombud på Sun-

dins Skogsplantor i norra
Östergötaland och Mälardalen
sticker ut hakan och hävdar
att svenskt skogsbruk stannar
utan utländsk arbetskraft.
Sundins riktar in sig på polsk arbetskraft och
har under högsäsong runt 200 plantörer
anställda, de flesta säsongsanställda.
Anders sköter kontakten med kunder,
delar ut traktdirektiv, ordnar plantor, ser till
att de anställda får arbetskläder och mycket
annat. SKOGEN träffar Anders och Darek
Haltof vid plantlagret.
– Det är mitt femte år i Sverige, säger
Darek som kommer från de kuperade och
bergiga södra delarna av Polen.
– Från mitt hem har jag femtio kilometer
till Slovakien och sjuttio kilometer till
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Ukraina. Jag brukar åka till Ukraina och
Men om det var möjligt att tjäna samma
köpa billig bensin.
pengar hemma skulle han välja att stanna
Darek är utbildad mekaniker och gillar att
i Polen.
köra allt som rullar. Han arbetar bland annat
– Trots allt finns min familj och många
med service, underhåll av maskivänner där.
MINST HÄLFTEN
ner och redskap samt logistik,
Sundins rekryterar ofta genom
På en SLA-konferens
som att hämta och leverera
att fråga anställda om de känner
2012 uppskattade facket någon som är intresserad. Samplantor.
för skog, trä och grafisk
Varför kommer han hit och
tidigt ordnar de varje år rekrybransch, GS, att andelen teringsdagar i Polen.
jobbar? Det självklara svaret:
utländsk arbetskraft i
– Bra jobb och bra pengar gör
– DET ÄR VIKTIGT ATT VI har schysta
svensk skogsvård är
att drömmar blir sanna. Jag har
villkor, förklarar Anders. Bland
minst femtio procent.
kunnat köpa en motorcykel. Ett
annat har vi en bra kontakt med
Exakt statistik är svår
år körde jag den till Sverige och
facket och Försäkringskassan.
kom i kontakt med lokala motor- att få fram, eftersom
Vi erbjuder avtalsenliga löner,
cyklister. Till hösten planerar jag nästan alla arbetare
arbetsbilar, kläder, bra redskap
att skaffa en egen lägenhet och ta kommer från EU/EESoch ett boende med bra standard
hit min flickvän från Polen, säger området där det råder
och så vidare. Det ger en trygghet
fri rörlighet.
han.
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 Anders Rising på besök i skogen hos Wiesław och Samuel. Ett radarpar som bildar ett mindre planteringslag.

för både arbetsgivare och arbetstagare.
Omsättningen på personal är mycket låg.
Andra exempel där Sundins stöttar sina
anställda är när de hjälpt Darek att börja
betala in till A-kassan eller när de har sett
till att det betalas ut barnbidrag till de
anställdas barn under den tid de betalar
sin skatt i Sverige.
I SKOGEN FINNS SAMUEL ZUR och Wiesław

Czarnecki. Samuel talar engelska och
berättar att han arbetat i
Sverige förut. Då hade han
med sig sin fru och ett barn.
Tyvärr blev det problem med
arbetsgivaren och de valde att
åka hem igen.
– Idag har jag fyra barn,
men nu har familjen stannat
hemma, berättar Samuel. Jag
är utbildad lantbrukstekniker
och har jobbat på många
lantbruk hemma i södra
Polen. Vi äger själva fyra hektar mark där vi odlar lite och
har några kor och andra djur för självhushåll. Det var en vän som rekommenderade
Sundins, och nu har jag varit här i några
säsonger. För att få allt att gå ihop måste jag
arbeta även de månader jag är hemma.

16 SKOGEN

Samuel tolkar åt Wiesław, som inte
behärskar engelska. Wiesław har arbetat ett
tiotal år i Sverige på olika platser. Hemma
har han en fru och två söner, som också har
arbetat i Sverige vid några tillfällen. Till
skillnad från Darek och Samuel kommer
Wiesław från norra Polen.
Han är utbildad skogstekniker och har
alltså studerat skog från femton till tjugo års
ålder och sedan arbetat under sjutton år
med skogsbruk. Även om jobbet varit bra
och det finns jobb, främst i
norra Polen, lockar pengarna
på andra sidan Östersjön.
– UNDER MINA FÖRSTA SJU ÅR i Sve-

rige hade jag huvudvärk när
jag såg alla nedblåsta träd som
fick ligga kvar i skogarna,
hemma plockar vi bort dem
direkt, säger han och skrattar.
Andra skillnader är att stora
delar av Polen är platt mark
och finkorniga jordar utan
stenar, vilket gör det lättplanerat. Istället för gran planterar man mer
tall, lärk, ek, bok, björk och al. En plantering
kan gå till så att två personer samarbetar, en
mäter avståndet mellan planteringsraderna
och plantorna och den andra sätter plantan.

Avståndet kan vara tätt, en meter mellan
plantorna.
Wieslaws stora passion är jakt.
– Tillsammans med min hund och sextio
andra personer jagar jag på 15 000 hektar
statlig mark, med mycket kronvilt, rådjur
och vildsvin, berättar han ivrigt. Vi måste
hålla en av staten fastställd avskjutning,
annars förlorar man jakträtten.
BÅDE SAMUEL OCH WIESŁAW är nöjda med att
arbeta med Sundins. Det finns tvåspråkiga
personer de kan ringa, vilket underlättar
kontakten med arbetsgivaren. De tycker
även att de blir väl bemötta av svenskarna
i allmänhet.
– Under planteringen får vi betalt per
planta, säger Samuel. Vi sätter upp till 1 500
barrots- och 2 500 täckrotsplantor per dag
och person. När vi röjer är det oftast betalt
per timme, vid enstaka fall per hektar.
I botten finns en avtalsenlig timlön och
vid långa resor utgår restidsersättning. Normalt arbetar man sex dagar i veckan och
åker hem två veckor på våren och två veckor
på hösten. Under juli ligger hela verksamheten nere, och alla har ledigt. De säsongsanställda arbetar sju–åtta månader per år
i Sverige. Och nu är planteringssäsongen
i full gång. n

