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Tillsammans med sina fem anställda arbetar 

Henrik Norgren i de södra Hälsingeskogarna – 

från Edsbyn i väst till Söderhamn i öst. 

Företaget, H. Norgrens Entreprenad AB, utför 

uppdrag för Mellanskog och har idag fyra Eco 

Log som arbetar i två avverkningsgrupper. 

Maskinparken består av två skördare 560E, 

en skotare 574C och det senaste tillskottet, 

en 574F som är en av de första av sitt slag i 

Sverige.

Att företaget valt att köra just Eco Log beror 

dels på närheten till fabriken och servicen i 

Söderhamn. Men maskinerna har också flera 

styrkor och tillsammans med aggregaten från 

Log Max med flerträdshantering ger de förut-

sättningar för hög produktion enligt Henrik.

- Pendelarmstekniken är en styrka som ger både 

hög stabilitet och framkomlighet när man lär sig 

att hantera den. Sedan har ju maskinerna en väl-

digt stark kran som i kombination med flerträds-

hanteringen både höjer produktionen och gör att 

vi kan underlätta arbetet för skotaren genom att 

flytta stammarna och placera dem i fina högar, 

förklarar Henrik.

För Henrik är det viktigt att bedriva företaget så att 

de anställda känner att de får ihop arbete och fritid 

på ett bra sätt. Därför har han under de senaste åren 

styrt över till enkelskift istället för tvåskift och hoppas 

att det gör så att de anställda trivs och vill stanna i 

företaget. 

Jimmy Gustavsson är en av de anställda som i 

november flyttade hem till Hälsingland efter att ha 

arbetat som grävmaskinist i Stockholm.

- Jag fick möjligheten att arbeta för Henrik och det är 

fantastiskt att få arbeta i skogen och köra fina maskiner. 

Sedan får man ju se mycket djur vilket också är roligt. Ja, 

riktigt trivsamt är det, berättar Jimmy.

Jimmy kör idag den nya skotaren, 574F, som nu 

funnits i företaget i ett par månader.

- Jag tycker maskinen känns väldigt stark och smidig i 

skogen. Den är stark i både drift och kran och man kan 

ta nästan en full grip med kranen helt utsträckt utan 

att maskinen vill vicka över. Så den känns väldigt bra, 

avslutar Jimmy.


