
Net4Forest

“Skogsägare behöver
information och nya
kunskaper för att
uthålligt sköta och
lönsamt förvalta sina
skogar.”

"Network of 
knowledge for 

efficient private 
forests“



Om oss

Att få till stånd förbättringar av 
beslut i privat skogsbruk har visat 
sig vara en utmaning, eftersom de 
flesta skogsinnehav är små och 
att skogsinkomsten i de flesta fall 
inte är skogsägarens 
huvudinkomst.

De sammanlagda erfarenheterna 
och kunskaperna från flera 
länder möjliggör en bättre 
förståelse om bra sätt och 
metoder för att förmedla relevant 
kunskap till de skogsägare och 
utbildare som behöver den.

Projektpartners

Projektets delmål

Outputs från projektetI de flesta Europeiska länder äger privata 
skogsägare huvuddelen av skogsmarken och 
en stor andel av det skördade virket kommer 
från deras fastigheter. Skogsägarnas beslut 
om skogsskötsel och avverkning beror av 
deras kunskaper och färdigheter. Därför är 
det viktigt att de är kunniga för att hitta en 
bra balans mellan ekonomiska, miljömässiga 
och sociala mål.

Även om det finns litteratur och nätbaserat 
material om skogsbruk och produkter från 
skog samt utvärdering av skogstjänster så 
råder ändå brist på information, riktlinjer och 
utbildningsmaterial för skogsägares praktiska 
arbete och beslutsfattande i hela EU.

Målet med detta projekt är att utbyta 
erfarenheter, kunskaper och exempel på god 
praxis mellan länder för att skapa ett bra och 
tillgängliga material som gör det möjligt för 
utbildare och skogsägare att förbättra sin 
kunskap om effektiv skogsförvaltning.

 Handbok
 Praktiska riktlinjer
 Lärande verktygslåda
 Exempel på bra praxis

Net4forests analyserar skogsägarnas 
innovationsbehov i skogsförvaltningen, 
skapar gränsöverskridande utbyte av 
erfarenheter, kunskaper och exempel på 
god praxis. En rad utbildnings- och 
marknadsföringsaktiviteter genomförs 
för att öka skogsägarnas möjligheter att 
förnya skogsförvaltningen och öka deras 
konkurrenskraft på virkesmarknaden.

Projektet erbjuder nya instrument som 
underlättar innovationsprocessen hos 
Net4Forests partners och deras 
målgrupper.

Slovenian forestry institute (Slovenien); 

Foundation Centre for Support of Forest 
Owner Cooperation (Lettland),

Estonian Private Forest Centre (Estland), 

Swedish University of Agricultural Sciences 
(Sverige), 

Forest Science and Technology Centre of 
Catalonia (Spanien). 
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