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Satsar på småskaliga träförädlare
Ökad lönsamhet i små träföretag och mer kunskap om träbranschen är syftet med projektet Trätorget.se som
nyligen fått stöd via Landsbygdsprogrammet. Bakom projektet står LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och
Sveriges Småsågares Riksförbund.
Projektet består av två delar: dels en grundlig kartläggning av nuvarande och framtida förutsättningar för små
träföretag, dels marknadsplatsen Trätorget.se som gett namn till projektet.
– Vi tror väldigt mycket på idén för att hjälpa småskaliga träföretag att hitta nya marknader och kunder. Jag tror
att marknadsplatsen kan bli något stort. Vi har pratat länge om behovet och nu är vi nära förverkligandet, säger
Timo Andersson som är ordförande i Småsågarna
Trätorget.se ska bidra till ökad försäljning och lönsamhet genom att vara en mötesplats för producenter och
köpare av träprodukter. Webbplatsen lanseras under hösten 2008. Hittills saknas officiella siffror på den
småskaliga träförädlingens omfattning och ekonomiska betydelse. Denna kunskapsbrist ska studien som ingår i
projektet råda bot på.
– En enkät gick ut till 3.000 träföretag i mitten av juni och faktainsamlingen pågår för fullt. Genom studien får
vi en fördjupad kunskap om den småskaliga träbranschen och dess villkor, och därigenom kan vi ge bättre stöd
till utvecklingen av små träföretag, säger Lisbeth Björk vid LRF.
Trätorget.se drivs gemensamt av LRF och Småsågarna som även står för en del av finansieringen. Budgeten
omfattar cirka 460.000 kr varav drygt 290.000 kr är stöd från Landsbygdsprogrammet och Europeiska
Jordbruksfonden. Slutredovisning sker 2009.
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Småsågarna – Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF – är en ideell förening för alla som är intresserade av
småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, bygga, producera bränsle och förpackningsmaterial
– kort sagt allt man kan göra med trä som råvara. Småsågarna har cirka 500 medlemmar och ambitioner att
utvecklas till Sveriges bästa nätverk för småskalig träförädling.
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. arbetar ständigt med att skapa goda förutsättningar för företag inom de
gröna näringarna. Våra ledord är tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Cirka 2.500 LRF-medlemmar är
verksamma inom snickeri, sågverk eller övrig träförädling.

