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SKOGSENTREPRENÖRER 2017

Löpnr: <<Löpnr>>

Enheten för Policy och Analys
908 50 Umeå
<<Företagsnamn>>
<<FirmaBen>>
<<Postadress>>
<<Postnummer>> <<Postadressort>>

Uppgiftslämnare:

Alla frågor i denna blankett avser skogsarbete på mark som inte ägs av företaget

Telefon (riktnr och abonnentnr):

Vill du besvara enkäten på Internet? Gå in på www.skogsstyrelsen.se/undersokningar. Klicka på ”Svara på
enkäten här!”. Använd nedanstående användarkod för att logga in. Alternativt maila ert namn och löpnummer
(ovan höger) till cornelia.roberge@skogsstyrelsen.se för att få en direktlänk till er enkät.
Användarkod för att svara på internet:

<<Användarkod>>

1

Har ert företag utfört skogsarbete på
annans mark under 2017?

Ja
Nej

2

Kommer ert företag att utföra
skogsarbete på annans mark under de
närmaste 5 åren?

Ja
Troligtvis
Troligtvis inte
Nej

Om NEJ på fråga 1: Sänd in blanketten utan att fylla i resten. Tack för Er medverkan!
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SYSSELSÄTTNING
3

Ange hur många personer som arbetade med skogsarbete på annans mark under 2017 i
ert företag.
Observera att endast räkna personer som arbetade med skogsarbete, inte arbete utanför skogen.

Antal timmar

Anställda**
icke-familjemedlemmar

Anställda**
familjemedlemmar

Ägare

Män

Män

Män

Kvinnor

Kvinnor

Kvinnor

1-449
450-899
900-1349
1350-1799
1800** Inklusive tillsvidareanställd, tillfälligt anställd och/eller extra personal

4

Länsvis verksamhet i företagets regi under 2017 (antal arbetstimmar)
I antalet arbetstimmar ska även arbete som utförts av tillfälligt anställda medräknas.
Personer under 16 år ska inte medräknas
Län
Stockholms
Uppsala
Södermanlands

Antal timmar

Observera att:
Summan av angivna timmar bör
överensstämma med det totala antalet
timmar som de personer som redovisats i
fråga 3 arbetat.

Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Gotlands
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götalands
Värmlands
Örebro
Västmanlands
Dalarnas
Gävleborgs
Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
Norrbottens
Totalt

2

ANLITANDE AV UTLÄNDSKA UNDERENTREPRENÖRER

5

Anlitade ert företag utländska underentreprenörer under 2017?

Nej
Ja
Om ja, hur många arbetstimmar rörde det
sig om totalt?
__________________ timmar
OBS! Här avses arbetstimmar som inte
ingår i de timmar som redovisats i fråga 4.

MASKINER
6

Ange hur många hjul och/eller banddrivna maskiner av följande typer
som företaget hade vid utgången av 2017
(avser huvudsakligt användningsområde)
Specialmaskiner för skogsarbete
Maskin för avverkning (skördare)
Maskin för terrängtransport (skotare)
Flisskördare
Maskin för skogsvård inkl. markberedning
Övriga maskiner som används i skogsarbete

markera med x

Hade inga hjul och/eller banddrivna maskiner vid
utgången av 2017

Tid som blanketten tog i anspråk
(läsa brevet, ta fram de efterfrågade uppgifterna
och besvara frågorna)

…………...

Sänd in blanketten i det bifogade svarskuvertet.
Tack för Er medverkan!
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