
CEETTAR:s årsmöte i Danmark: 
Ökad kommunikation för en stärkt struktur

CEETTAR (den europeiska organisationen för entreprenadföretag inom jordbruk och skogsbruk)
höll  sitt  årsmöte  den  21  och  22  juni  i  Vejle  i  Danmark.  Ett  bra  tillfälle  för  att  fokusera  på
verksamheten  inom  ramen  för  den  förstärkta  strukturen  sedan  den  1  januari,  sedan
sammanslagningen med l’ENFE (det europeiska förbundet för entreprenörer inom skogsnäringen)

Cirka  ett  fyrtiotal  deltagare  från  12  länder  (Belgien,  Bulgarien,  Danmark,  Finland,  Frankrike,
Tyskland,  Irland,  Italien,  Slovakien,  Sverige,  Nederländerna,  Storbritannien)  har  tagit  sig  till
Danmark  för  att  delta  i  detta  årsmöte  som  ägde  rum  på  Jylland.  Frågan  om
närmande/sammanslagning mellan CEETTAR och ENFE fick en framträdande roll i CEETTAR:s
agenda för 2014 och de två organisationerna har mångdubblat möten och utbyten för att ta upp
samtliga tekniska, juridiska och ekonomiska aspekter kopplade till denna sammanslagning. Sedan
sammanslagningen,  som presenterades  vid  årsmötet  i  november  2014,  har  ENFE kallat  till  ett
upplösande  årsmöte  och  dess  medlemmar  har  inbjudits  till  och  engagerat  sig  i  att  gå  med  i
CEETTAR.
Sedan dess har fyra av ENFE:s medlemmar gått med i CEETTAR, vilket i sin tur har ökat andelen
skogsarbete:  Den  belgiska  organisationen  UNEBO  (som  grupperar  samtliga  träsektorer,  från
skogsarbete till  försäljning av trä),  den bulgariska organisationen BULPROFOR, som grupperar
kring  150  skogsentreprenörer  i  landet,  den  finländska  organisationen  Koneyrittajat  Liitto  (som
omfattar  totalt  2500 medlemmar inom yrkeskategorierna skog, energi och jordarbeten),  och den
svenska  organisationen  SMF  (Den  svenska  organisationen  för  skogsarbetare  med  cirka  800
medlemmar).
”Sedan ett och ett halvt år har vi mångdubblat möten och utbyten i ett gynnsamt samarbetsklimat",
bekräftar Simo Jaakkola, chef för den finska organisationen Koneyrittajat Liitto som för övrigt blev
medlem i CEETTAR i januari. 
Europeisk kommunikation
2015  har  för  CEETTAR:s  del  inneburit  en  ökad  kommunikation  med  den  Europeiska
kommissionen. ”Tillsättandet av ett nytt team med kommissionärer har utgjort ett tillfälle att knyta
de första kontakterna och tack vare värdefull hjälp från den irländska organisationen har CEETTAR
haft möjlighet att sammanträda med kommissionsledamot med ansvar för jordbruk, irländaren Phil
Hogan”,  säger  Eric  Drésin,  direktör  för  CEETTAR.  CEETTAR:s  delegation  har  således  kunnat
framhäva den betydelse som entreprenörerna för de europeiska territorierna utgör för jordbruk, skog
och  för  landsbygdsekonomin.  Dessutom  har  CEETTAR  kunnat  framhäva  de  svårigheter  som
gemenskapslagstiftningen  skapat  med hänsyn till  de  investeringsstöd  som beviljats  jordbrukare,
både med hänsyn till  en lojal  konkurrens mellan entreprenörer och jordbrukare och ett  effektivt
nyttjande av europeiska stöd. Den färska publiceringen av ett europeiskt panorama för företag inom
jordbruks-,  landsbruks-  och  skogsbrukssektorerna  går  också  i  riktningen  mot  en  bättre  extern
kommunikation inom ramen för CEETTAR. Detta panorama är ett resultat av en stor undersökning
som utförts hos 19 organisationer i 16 länder ”Det här dokumentet fungerar som ett nytt visitkort
som  utgör  ett  seriöst  stöd  av  CEETTAR:s  argument  till  förmån  för  en  bättre  hantering  av
entreprenörerna", noterar Eric Drésin. Inom ramen för dialogen med DG Agri är CEETTAR numera
en aktör som erkänts av kommissionen. Dess kandidatur har antagits för deltagande i tre grupper för
civil dialog: PAC, landsbygds- och skogsutveckling. ”CEETTAR är numera mycket mer integrerad i
de europeiska nätverken”,  bekräftar,  Eric Drésin som påminner om att  det på EU-mässan Expo
Milano kommer att anordnas en konferens för organisationen ceci lui a permis de réserver pour le
15 septembre la salle de réunion au sein du Pavillon de l'UE dans l'Expo Milano. 
Agenda 2015-2020
Veijles årsmöte har också utgjort ett tillfälle för CEETTAR att presentera sin vision inför framtiden.
”Entreprenörernas dagliga verklighet skiljer sig från den i Bryssel och vi bör bygga broar mellan de
två världarna för att skapa en bättre förståelse för vår sektor”, understryker Eric Drésin. Den externa



kommunikationen är viktig, men den interna kommunikationen mellan medlemmarna är minst lika
viktig. Vi bör utöka vårt samarbete och utbyta erfarenheter med varandra för att gå framåt, noterar
Hannie  Zweverink  från  den  holländska  organisationen  Cumela.  Sökandet  efter  en  bättre
representation för CEETTAR genom kontakter med organisationer från andra europeiska länder har
fortfarande prioritet. Kontakterna upprätthålls i flera länder som t.ex. Österrike och Schweiz och
nya kontakter har upprättats i Bulgarien i maj, ett land där det tidigare funnits en organisation för
jordbruksentreprenörer  och som sedermera upphört att  existera.  CEETTAR har sedan september
2014 även kontakt med FACMA, den argentinska entreprenörsfederationen för jordbruksmaskiner
som önskar etablera en likvärdig struktur i Sydamerika.
Ökad lönsamhet
Företagens lönsamhet utgjorde också en viktig punkt under detta årsmöte. Den utgjorde kärnan i
Simo Jaakkolas presentation om "10 %-rörelsen", ett initiativ vars syfte är att förbättra lönsamheten
för finländska entreprenörer med 10 % inom en tvåårsperiod. ”Vårt yrke blir alltmer komplicerat
och  lönsamheten  allt  svagare",  säger  Simo,  som  påminner  om  att  10  %-rörelsen  började  i
skogssektorn. Syftet med det här initiativet är att tillföra "en ny vision" inom yrket och vilar på en
rad  åtgärder:  insamling  och  analys  av  fakta,  kommunikation,  utbildning,  osv.  Den  danska
organisationen  DM&E  har  presenterat  ett  Cloud-projekt  för  bevarande  av  information.  Både
jordbrukare och entreprenörer äger sina data och vi arbetar på det här cloud-projektet sedan sju år
tillbaka, säger Bent Juul Jorgensen, VD för DM&E. "Morgondagen är redan här, understryker Patrie
Durant, VD för FNEDT, som tillägger att om en maskin varit i drift i hundratals timmar, så kan
licensgivaren  få  tillgång  till  historiken  över  dess  funktion.  Det  finns  både  konkurrens-  och
produktionsrelaterade  vinster  att  göra  och  entreprenören  ansvarar  för  de  tjänster  han  säljer",
tillägger François Pasquier, skogsentreprenör och medlem i den franska delegationen i Danmark.
”Att vara entreprenör eller ansvarig för ett entreprenörsförbund är inte alltid en dans på rosor, och
det ligger i vårt intresse att dela med oss av våra kunskaper för att öka våra vinster", sammanfattar
Gérard Napias, VD för FNEDT och CEETTAR. 

ruta: besök av danska entreprenörer
Utöver besöket från det franska förbundet DM&E, har kongressdeltagarna dragit fördel av detta 
årsmöte för att besöka två företag. Den ena av dessa, Maskinstationen A/S, är specialiserad inom två
verksamheter: ensilage och spridning av gödsel. Jordbruksföretaget som grundades för tjugo år 
sedan har progressivt gått samman med entreprenörer av mindre storlek och representerar idag en 
imponerande enhet med tre anläggningar på Jylland, 25 anställda, en maskinpark på cirka 200 
maskiner, 30 000 sålda arbetstimmar motsvarande en omsättning på 25 till 27 miljoner DKK (3,3 
till 3,6 miljoner euro). Utöver de sedvanliga uppgifterna inom jordbruksarbete, har företaget 
utvecklat sig och erbjuder nu tjänster (från ensilage till boskapsutfodring) till en grupp på fyra 
uppfödare, vilka tillsammans motsvarar totalt 500 mjölkkor. Profilen för det andra företaget som 
besöktes, LK Skovservice, skiljer sig markant, då företaget är julgransproducent. Företaget har sex 
anställda och 50 ha planteringar, och säljer ca 230 000 granar per år, varav 100 000 kommer från 
egen exploatering. Hela produktionen är avsedd för export till europeiska marknader och skörden 
börjar den 1 november. Vad gäller maskinparken äger företaget en planteringsmaskin som 
sysselsätter två anställda och som kan plantera 33 000 träd på tolv timmar. 

Foton
1. f 9981: Entré till företaget Maskinstationen A/S nära Egtved.
2. f 018: Vid besöket på företaget Maskinstationen A/S, upptäcker kongressdeltagarna en maskin 
som är unik för Danmark och som gör det möjligt att sprida gödsel och så gräs mellan två rader 
majs.
3. f 083: Företaget LK Skovservice äger en planteringsmaskin som kan plantera 33 000 granar på 
tolv timmar.
4. f 0104: Under besöket från företaget LK Skovservice, Bent Juul Jorgensen, VD för det danska 
förbundet DME (till höger), med entreprenör Lars Kildsgaard och hans son Christian.



5. f 0145: Samtliga kongressdeltagare framför det danska huvudkontoret DME i Velje.
6. f 0153: Under arbetet med CEETTAR:s årsmöte.
7. f 0162: Eric Drésin under presentationen av verksamhetsrapporten: "Kommissionen ber oss att 
presentera vår sektor med tillförlitliga uppgifter."


