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Skogsentreprenörer är en viktig grupp!
Hur ser sysselsättningen ut i skogen?
Skogsstyrelsen har under ett antal år gjort undersökningar för att belysa genomförda
avverknings- och skogsvårdsåtgärder samt visa sysselsättningsläget inom skogsbruket.
Skogsentreprenörernas verksamhet har undersökts sedan 1991. Inom denna grupp är
arbetskraftens storlek och sammansättning exempel på viktiga uppgifter.

Hur går undersökningen till?
2 200 företag har lottats ut till undersökningen avseende år 2017, och ert företag är ett av
dessa. Lottningen har skett bland alla företag som har näringsgrenskod för skogsskötsel
(SNI02102) eller drivning (SNI02200) enligt Företagsregistret på Statistiska
centralbyrån. Om det är så att ert företag inte utför arbete på annans mark så är det av
stort värde för oss att ni ändå svarar.
Blanketten innehåller frågor om antal personer i företaget som var sysselsatta i
skogsarbete, i vilka län arbete utfördes samt antal hjul-/banddrivna maskiner. Vi ber dig
att fylla i blanketten och återsända den i det bifogade svarskuvert så snart som möjligt
dock senast 2 mars 2018.
Det går också att fylla i blanketten på internet genom att gå in på
www.skogsstyrelsen.se/undersokningar och klicka på rutan ”Svara på enkäten här!” till
höger i din webbläsare, eller längre ned på sidan om du svarar via mobilen. Logga in
genom att använda den användarkod som finns på blankettens första sida. Alternativt
skicka namn och löpnummer till e-mailadress nedan för en direktlänk till enkäten.
Det är frivilligt att delta i undersökningen och de uppgifter du lämnar skyddas enligt
sekretesslagen (kap 24, 8§). Resultatet kommer endast att användas och sammanställas
för statistiska ändamål och enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Samråd har skett
med Näringslivets Nämnd för Regelgranskning (NNR) enligt SFS 1982:668.

Frågor
Undrar du över något?
Kontakta i så fall:
Cornelia Roberge för frågor om undersökningen i allmänhet
på 090 - 15 83 03 eller cornelia.roberge@skogsstyrelsen.se
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Med skogsarbete menas arbete som utförs i skogen.
Endast skogsarbete på mark som inte ägs av företaget skall redovisas.
Arbete i befintliga kraftledningsgator betraktas här inte som skogsarbete.
Om företaget inte bedrivit något arbete på annans mark under 2017 besvara då
bara fråga 1 och 2 och sänd tillbaka blanketten. Det är lika viktigt att vi får in svar
från företag som inte bedriver någon verksamhet som från de som bedriver
verksamhet. De totala skattningarna blir annars felaktiga.

Nyfiken på resultatet?
Undersökningen ingår i Sveriges Officiella Statistik och resultatet publiceras 3 juli på
Skogsstyrelsens webbsida www.skogsstyrelsen.se/statistik.

