EU-projekt

Hardwoods are good – ett projekt för att stödja entreprenörer
verksamma inom ädellövträkedjan i södra Östersjön
Hardwoods are good – supporting entrepreneurs of the forestry hardwood chain in the South
Baltic Region syftar till att stärka de olika delarna i ädellövträkedjan och öka utbytet och
kontakten mellan entreprenörer verksamma inom ädellövträbranschen runt södra
Östersjön. Målet är att bilda ett permanent nätverk för frågor som rör ädellöv. Partners och
organisationer från fem länder deltar i projektet. Målgruppen är huvudaktörerna inom
ädellövträkedjan – små och medelstora entreprenörer (SMEs) verksamma inom avverkning,
sågverksindustri eller träförädling. Projektet löper från 2010 till 2012 och har en budget på
ca 1,2 milj. €. Projektet delﬁnansieras av EU genom Södra Östersjöprogrammet.

Varför behövs projektet?
Ädellövskogar har inte bara höga natur- och rekreationsvärden, de utgör även en ekonomisk
bas för många landsbygdsföretag runt södra Östersjön. Ett innovativt entreprenörskap och
intresse för ädellöv skapar förutsättningar för branschens utveckling och fortlevnad på en
global marknad.
Det ﬁnns många problem och utmaningar som söker en lösning:
• Arbetsförhållande och ekonomi är dålig för många företag.
• Stödstrukturer för att fånga innovationer saknas eller behöver vidareutvecklas.
• Transportkedjor är otydliga och kan förbättras.
• Små virkessortiment och spridda bestånd kräver särskilda lösningar.
• Råvaran är begränsad och en växande bioenergimarknad konkurrerar med sågad
råvara.
• Skogsstatistik saknas eller är svår att jämföra mellan länder.
• Ökad kunskap om användandet av bioenergi efterfrågas i många länder.
• Svårigheten att jämföra virkes- och stockkvalité mellan länderna försvårar handeln.
• Kvinnor är underrepresenterade i branschen.

Vad ska vi göra i projektet?
Projektet består av tre grupper av aktiviteter:
1) Kartlägga och utveckla basen för det kommande arbetet med att stödja entreprenörer
i ädellövträkedjan fokuserar på att analysera entreprenörernas vardag. En SWOT-analys av
styrkor, svagheter, möjligheter och hot som branschen upplever ligger till grund för det
fortsatta arbetet som utmynnar i en rapport om entreprenörernas arbetsförhållande och
behov av utveckling och utbildning. En länksamling till bioenergiprojekt och skogsstatistik
kommer att presenteras på projektets hemsida.
2) Innovation och modellutveckling syftar till att hitta de bästa exemplen på bra företagsstöd
för att fånga upp innovationer hos företagare aktiva inom skogsskötsel, utveckling av
skogsprodukter eller den småskaliga skogsindustrin. Resultatet kommer att tryckas i
rapportform. En annan viktig aktivitet är att försöka skapa ett internationellt system som

möjliggör kvalitetsjämförelser av timmer och sågad råvara mellan de olika länderna runt
södra Östersjön, vilket saknas idag. Ett verktyg för att mäta skogsentreprenörers kunskaper
ska också tas fram. Verktyget ska underlätta jämförelser av arbetskraft i länderna runt södra
Östersjön och främja en gemensam arbetsmarknad. Det kan även användas för att hitta
luckor i kompetensproﬁlen vilket underlättar punktvisa utbildningsinsatser.
3) Etablering av ett permanent nätverk för ädellövfrågor runt södra Östersjön.
Nätverket kommer att bestå av olika representanter från branschen och är indelat i sex
olika fokusområden:
i) Marknadsföring av små virkessortiment;
ii) Stödja entreprenörskap baserat på icke trärelaterade skogsprodukter (jakt, turism mm);
iii) Stödja entreprenörers möjligheter inom landsbygdsutveckling;
iv) Stimulera till och öka kvinnors representation i skogssektorn samt underlätta kontakten
mellan dem;
v) Ädellövträmarknaden runt södra Östersjön; vilka möjligheter ﬁnns och vilka aktörer
agerar på marknaden?
vi) Främja uthålligt samarbete mellan entreprenörer.

Projektpartners
Skogsstyrelsen (projektledare)
Litauens skogsägarorganisation
High Competence Network Tyskland - HolzClusterNord.
Polska statsskogen i Gdansk

Andra organisationer knutna till projektet
Immanuel Kant Universitet (Kaliningrad, Ryssland)
Nässjö Träcentrum
SÖDRA
Europeiska nätverket för skogsentreprenörer, ENFE (Tyskland)
Europeiska landägarorganisationen, CEPF (Belgien)
Mecklenburg–Vorpommerns skogsägarorganisation (Tyskland)

Medverkande konsulter
Nässjö Träcentrum, ENFE samt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen för skogens
produkter och Linnéuniversitetet, Lnu, Institutionen för teknik.
Du är välkommen att kontakta oss eller läsa mer på www.skogsstyrelsen.se .
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