
 
Green Economy - Multiple use of forest 
 

 
 

  

Projekt med fokus på affärsutveckling i skog och skogsgård. 

Vad skulle du vilja göra med din skog förutom att just producera skog? 

Vi tänker att du har gått och funderat på en ide ett tag och nu skulle vilja ta steget att kanske 

verkställa din tanke. Eller att din produkt eller tjänst är på väg in i en ny fas. 

I skogen finns många affärsmöjligheter som ännu inte är förverkligade, vilket detta projekt vill hjälpa 

till att förverkliga. Låt din produkt eller tjänst lyfta till nya höjder genom att deltaga i Hållbar och 

Grön företagsutveckling inom skogsnäringen i Multiple use of forest. 

Du har möjlighet att ta del av hela projektet eller bara plocka de delar som berör dig, under hela 

projekttiden fram till sommaren 2020. 

De delar som projektet innehåller är: 

• Utveckla din produkt eller tjänst genom stöttning i projektet vid tre tillfällen med hjälp av 

rådgivare. 

• Få inspiration genom studieresa till Finland, Luxemburg eller Portugal. 

• Ta del av och delta i en skoglig kommunikationsplattform tillsammans med Linnéuniversitet. 

 

Resorna som går till de olika länderna innefattar studiebesök inom skogsnäringen, inspiration hur 

länderna utnyttjar skogen inom b.la. turism samt vilken roll skogen kan ta i ett samhälle med mer 

bioenergi. Resorna kommer att gå till Luxemburg 7-8 maj 2019, till Portugal hösten 2019 och till 

Finland våren 2020.  

Resorna vänder sig till dig som vill få inspiration till din skogligaverksamhet men även till dig som 

arbetar med vilken roll skogen har i ett miljömässigt sammanhang. Vill du följa med betalar du  

1500 kr per resa samt mat Begränsat antal platser. 

 

Det geografiska området är: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och södra delarna av Jönköpings: kommun 

samt Värnamo, Sävsjö, Vetlanda, Alvesta Växjö, Ljungby, Älmhult och Markaryd.  

Verkar du i någon av dessa områden så är du välkommen att vara med. 

Kontakta projektledare och företagscoach  

 

Åsa Westström 

asa@leaderlinne.se  

tel. nr. 070- 560 02 62 

mailto:asa@leaderlinne.se

