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BEST	PLANTER	är ett varumärke inom

JSC	SKOGRAN	group.	Varumärket vilar

på teamwork	och erbjuder en

kombination av erfarenhet,	kvalitet

och tempo,	vilket resulterar i bästa

möjliga skogsservice för våra kunder.	

Vårt team	har 12	års erfarenhet av att

erbjuda skogsservice i norra Europa,	

detta sedan	start	2005.



VILKA	VI	ÄR

VÅR VISION

Att vara ett bra	exempel över

ansvarstagande affärsverksamhet

med	uthållig tillväxt inom skogs och

energisektorn i Europa.

VÅRA VÄRDEN

Förbättringar är motorn för mänskligheten.	

Ambition	är bränsle till	detta maskineri.

Att vara en del	av ett sammanhang är basen

för lycka.	

CSR,	socialt ansvarstagande,	för att det känns

bra	att göra rätt.

VÅR	MISSION

Att erbjuda service	till	skogs- och

energisektorn med	bibehållen hög

affärsetik,	hög kvalitet och respekt

för lokala standards.
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VAD VI ARBETAR MED

SKOGSPLANTERING	
Vårt team	har erfarenhet av att

erbjuda planteringsservice i norra

Europa	sedan	2005.	Vårt företags

årliga tillväxt är över tid cirka 30%	per	

år och teamets specialistkompetens

och kvalifikationer ökar för varje ny

säsong.6.500.000

6.000.000
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VAD VI GÖR

SKOGSRÖJNING	
Vi	erbjuder tjänster inom

skogsröjning.	

2015

3500

ÅR



VAD VI GÖR

FRÖINSAMLING
De	senaste åren har verksamheten

inom tallfröinsamling utökats.	Vi	

samlar årligen in	400	000	liter.



VAD VI GÖR

LINJERÖJNING
Denna verksamhet har vi haft i drift

i Litauen sedan 2010. Vårt företag

är certifierat av statens

inspektionsverksamhet och vi har

rättigheter att genomföra

linjeröjning på sträckningar med

effekt upp till 110 kv. I vissa fall upp

till 400 kv. Arbetet består av att

såga rent sly och ta bort farliga träd

I anslutning till linjesträckningen.

Från och med 2016 bedriver vi

detta arbete även I Norge.
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VAR	VI	UTFÖR	ARBETEN	

De	arbeten vi	utfört för kunder i

Finland,	Norge	och Sverige de	

senaste åren har varit gynnsamma för

våra kunder.	Detta har lett till	

intensifierat samarbete och ökade

volymer.



WHY US? VARFÖR VÄLJA OSS?

- 12 års erfarenhet av att utföra skogsservice i Skandinavien

- Varje år har vi en hög andel återkommande medarbetare.

Siffran för detta uppgår till 80% årligen. Det team vi har haft i

drift under 2016 har bestått av 200 medarbetare

- Vi har ett otroligt starkt IT-stöd som visualiserar alla arbeten

som vi utför för våra kumder. Systemet möjliggör för våra

kunder att se pågående arbeten i realtid, rapporter kan skapas

på daglig basis. Vi använder oss av senaste teknik inom

området, vilket skapar bästa möjliga kontroll över pågående

arbete och arbetsflöde. Full transparens för våra kunder.

- Vårt företag har PEFC certifiering i Sverige och Finland. Nu ser

vi över övriga kvalitetsledningssystem för att hålla företaget

uppdaterat på de senaste trenderna inom kvalitetsarbete.

- Vi uppdaterat ständigt arbetsutrustning och bilpark. Avseende

bilpark så är 80% av bilparken yngre än två år.



KVALITETSKONTROLL

BEST	PLANTER	har ett speciellt

onlinesystem ”Enterprise	Resource	

Planning”	(ERP)	som möjliggör att

distansuppfölja pågående och

avslutade arbeten utan att fysiskt

besöka platsen.

PROJECT PROGRESS
BEST PLANTER ERP system also allows 

us to follow planting groups using GPS. 
The software provides the facility to 

check project progress with just a few 

clicks of the mouse, allowing the 

customer and project manager to view 

the situation in real time.

PÅGÅENDE ARBETE

BEST	PLANTER	ERP	mjukvara möjliggör

att granska status	på arbeten i realtid.	

Denna möjlighet ges till	kund och

arbetsledning.



ONLINE SYSTEM
Vårt online system hjålper våra kunder

att spara tid, likväl som systemet

styrker upp kundens kvalitetskontroller.

För vårt företag är kundnöjdhet

avgörande och vårt högsta fokus. Vi

arbetar ständigt med att utveckla vårt

ERP verktyg och vår arbetsledning.

FÖLJBART ARBETE I REALTID

Möjlighet ges att följa unika arbetsteam, då GPS tracking finns på våra

arbetsfordon. Systemet är till för att undvika misstag i fält och för att

garantera hög kvalitet, detta då det alltid går att få överblick över var

teamen befinner sig.



KVALITET	PÅ	UTFÖRT	

ARBETE	GODKÄNT	AV	

REKOMMENDATIONER FRÅN VÅRA SAMARBETSPARTNERS

“After 11 years of successful cooperation with "SKOGRAN", I can really state that it is reliable, responsible and quality-seeking

company with which I am highly pleased to work.”

Roger Gustafsson, CEO of Bohus-Dals Skogsplantor AB

“BESTPLANTER Team expertise, quality, speed and responsabilty is astonishing. <…> Precission and dedication of BESTPLANTER's

team helped for us to achieve best results and we see them as reliable and trustworthy partner for futher cooperation as well. “
Tapani Kervinen, Product Manager at Pohjan Taimi Oy



VI NJUTER AV ARBETE SÅ
ATT DU KAN NJUTA AV 

LIVET!

KONTAKT
DAVID@BESTPLANTER.EU

+46(0)703 494496


