
Drömmen lever om att även i år kunna skapa tillräcklig 

utkomst från mina 35 ha skogsmark till att leva av.

Mitt recept för att lyckas är närkontakt med 

konsumenterna, fånga upp och förädla affärsideer, göra 

det som är roligt samt en stark vilja att tjäna pengar.



Timmerhus

Rustik Inredning

Specialkonstruktioner













Fäll ett träd

Skogscamping

Invandringsäventyr

Adoptera ett träd

Timmerhusuthyrning

Helgjakt med paket

Småviltjakt

Middag i granskogen

Giftermål i skogen

Bastu och badafton

Bilsafari

Fordonspister

Adjektivstig

Kurs överlevnad 

Sälja modell skogsbr.

Visa naturbilder

Skogsmuseum

Rekreationsskog

Kurs att kola och tjärb.

Kurs i knuttimring

Äventyrspark för barn

Slinga i trädtopparna

Skolresor

Kurs i hästkörning
Bo i kolarkoja

SkogsGuidningar 

Gr. med femkamp

TJÄNSTER FRÅN SKOGSGÅRDEN



Specialsortiment

Breda golvplank

Timmerhusprod.

Naturformat virke

Älgbajsförsäljn.

Kolproduktion

Vedproduktion

Legosågning

Pellets/Briketter

Timmertrappor 

Naturvårdsförsäljning

Självplock skogsväxt

Export av hustimmer

Trähusmodeller

Rundvirkesmöbler

Lister/foder

Stickespån

Rotben

Träform på beställning

Älgbetade brädor

Möbelämneslöv

Pyntegrönt

Blockförsäljning

Trähantverk

Mickrosortiment

Motorsågskonst

Bordskivor

Spiralträd

Okantade lister/foder

Rastplatsbänkar

Uteklassrum

Grillstugor

TRÄPRODUKTER FRÅN SKOGSGÅRDEN



Bedriven

Näringsverk-

samhet

Antal 

2007

Antal 

2009

Diff.

Snickeri 784 738 -46

Sågverk 1 144 1 256 112

Övrigt 529 585 56

Summa 2 457 1/  2 579 122

Träförädling
Antal inrapporterade bedrivna verksamheter

Träförädling på gårdsnivå beräknas omsätta 750 

miljoner kronor och generera ca 900 årsverken

1/ Inrapporterat av 1 900 unika företag



Sågat virke (plank, bräder, reglar) och legosågning är de vanligaste erbjudandena.
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De flesta samarbetar inte med andra i sin träförädling 

Ju större företag, desto mer 

samarbeten med andra kring 

produktion och försäljning.

I de öppna svaren kan vi se att 

många efterfrågar tillgång till 

nätverk och samarbeten.
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Nya kunder fås genom rekommendationer, 

inte aktiv marknadsföring

Ju större företag desto mer aktiv marknadsföring. Bland 

företagarna som omsätter minst 3 milj. kr är det endast 17 % 

som inte marknadsför sig aktivt. I denna grupp har knappt 

hälften egen hemsida och ungefär en tredjedel annonserar i 

tidningar och/eller säljer via telefon/besök.

Bland dem som omsätter mindre än 50 000 kr svarar 

67 % att de inte marknadsför sig aktivt. 



Almen på Gotland !

8000:-/bordsskiva

Eller 114000:-/m3

300:-/m3



Tänk om …
Det gick att ordna med ett antal 

utställningslokaler runt om i 

Sverige för att erbjuda kunder att 

se och känna. Temat är skog och 

trä. Allt från frysta bär till 

handbilade jättebjälkar.

Det fanns en liten lättrörlig 

organisation i Sverige som 

inspirerade, legitimerade, 

kalkylerade och organiserade de 

nischer och satsningar som ger 

verkliga arbetstillfällen i 

skogsbygden. 

Vi kunde skapa regionala 

och/eller nationella nätverk 

för olika nischer och 

produktioner över landet.

Vi kunde sälja och 

förmedla träprodukter 

över nätet i en webbutik. 

Transport via postorder i 

rätt förpackning, till rätt 

pris och med rätt 

koncept.

Någon tog på sig uppdraget att 

kanalisera de förfrågningar och 

uppdrag som uppstår 

internationellt och i det offentliga 

Sverige.





Ha kul och tjäna pengar

Tack för mig


