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Turism
PÅ SKOGENS VILLKOR 

Den nordeuropeiska lövskogen är unik av flera olika skäl. Bort-
sett från härliga naturreservat, nationalparker och besöksvärda 
leder är skogen också en tillgång för en levande landsbygd. 

Med skogen som bas finns det goda möjligheter att utveckla 
en attraktiv besöksnäring och stärka de naturturismarrangörer 
som redan finns. 

Välkommen till en attraktiv ädellövskog. 

STRATEGI ATTRACTIVE HARDWOODS 2019
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Besöksnäringen är en av världens snabbast 
växande näringar och sysselsätter miljontals 
människor globalt. United Nations World 
Tourism Organization (UNWTO) visar att 
den internationella turismen 2017 genere-
rade 1,6 triljoner USD i exportintäkter där 
den nordeuropeiska marknaden växer med 
omkring 5,5 procent årligen. Samma siffra för 
hela Europa är något högre med en tillväxt på 
omkring 8 procent. Orsaken är oklar. 

Med vida skogar, orörda vattendrag, härliga 
vandringsleder och en rik flora och fauna är det 
mycket som talar för att naturen inom Attrac-
tive Hardwoods projektområde (Sverige, Polen 
och Litauen) har en rad förutsättningar som 
lämpar sig väl för en stark naturturism. Redan 
idag syns en växande efterfrågan på natur-  
och kulturbaserade upplevelser där Sverige, 
Polen och Litauen anses ha goda förutsätt-
ningar att utveckla naturliga reseanledningar 
runt Östersjön. 

Trots att svensk, polsk och litauisk natur 
har unika – och stundtals helt olika – förut-
sättningar för en hållbar tillväxt är det främst 
i storstäderna som tillväxten inom turismen 
skett under 2000-talet. På landsbygden där-
emot har tillväxten varit måttlig vilket stärker 
behovet av åtgärder som gynnar entreprenörer 
med natur-, miljö- och hållbarhetsfokus. Det är 
också viktigt att skapa lokala, nationella och 
internationella beröringspunkter för att ge  
incitament och möjligheter att erbjuda ett 
större utbud för återvändande besökare. 

Det är som bekant lättare att få en över-
tygad gäst att återvända än att skapa helt nya 
relationer med en besökare som aldrig varit  
i området förut. För detta krävs goda förbin-
delser, professionella guider, bokningsbara 
paket och boende- och restaurangfaciliteter  
i olika prisklasser. Dessutom krävs en välskött 
natur och en ordnad infrastruktur för friluftsliv. 

Förord 

Vad är naturturism?
Naturturism är en företeelse som  
bygger på att en person reser till en plats 
utanför sin vanliga omgivning för att få 
naturupplevelser som är ekonomiskt 
bärkraftiga och socialt genomförbara 
utan att undergräva den naturmiljö och 
de lokala kulturer den är uppbyggd kring. 
(Peter Fredman, ETOUR Sweden). Inom 
Attractive Hardwoods används samma 
definition som i den Nationella Natur-
turismstrategin från 2018 (Sverige). 

”Naturturism är förflyttad 
konsumtion i form av aktiviteter, 
boende, måltider och andra 
turismtjänster där själva  
naturupplevelsen är i centrum.”  

Nationella Naturturismstrategin 2018

Vad är ekoturism?
Ekoturism är en delmängd av natur-
turismen. Det innebär att all ekoturism  
är naturturism, men inte tvärt om. Natur-
turism är alltså per automatik inte det 
samma som ekoturism. 

”Ekoturism är ett ansvarsfullt 
resande som bidrar till skyddet 
av natur miljöer och till lokal
befolkningens välbefinnande.”  
        The International Eco Tourism Society                

Nordeuropeiskt ljus, fågelsång 
och härliga skogar
Att uppleva naturen är på intet sätt en 
del av alla människors vardag. Trots att 
många människor bor relativt nära vackra 
naturområden är det bara ett fåtal som 
verkligen tar sig tid att spendera timmar, 
dagar eller veckor under bar himmel. 

Att skapa förutsättningar för en växande 
naturturism är alltså inte enbart en fråga om 
att locka inkommande besökare från när och 
fjärran utan minst lika mycket en utmaning 
för att få lokalbefolkningen att se, förstå och 
utveckla en fascination för naturens möjlig-
heter och investera tid och pengar i ett aktivt 
friluftsliv, i grupp eller ensam.  

Landsbygdens möjligheter
En stark naturturismssektor stärker inte 
bara landsbygdens företagare utan ger 
också underlag till gemensamma satsningar 
och olika former av invest eringar. Trots 
goda förutsättningar är omsättning, 
förädlingsvärde, antal arbetstillfällen och 
tillväxt inom besöks näringen lägre på 
landsbygden än i stor städerna. 

Goda förebilder är exempelvis Swedish 
Lapland, där Västerbotten och Norrbotten 
visat på en stark tillväxt sedan 2010 (58 
procent) något som ger effekt också utanför 
regionen, i synnerhet i huvudstaden då 
inkomm ande gäster samtidigt spenderar tid  
och pengar i Stockholm eller i en annan  
lämplig stad i landet.  

En viktig aspekt för naturturismens 
framtid är en god tillgång på en vacker och 

orörd natur. Däremot krävs inte national-
parkskaraktär och obrukade skogar utan 
snarare god service, bra kollektivtrafik, 
välunderhållna leder och professionella guider. 
För en inkommande besökare är det alltså inte 
enbart gammel skogens skyddsvärda biotoper 
som avgör om han eller hon vill åka till Sverige, 
Polen eller Litauen, utan möjligheten att 
komma ut i naturen under ordnade former  
och njuta av skogens närhet. Den som 
däremot söker nyckelbiotoper eller speciella 
arter kan mycket väl besöka de nationalparker, 
naturreservat och biotopskyddsområden som 
finns i projektområdet. 

Naturens hälsobringande 
effekter
Bortsett från ett sjunkande blodtryck, lägre 
puls och en sjunkande mängd stresshormoner 
i blodet gör natur upplevelser oss människor 
mer tillfreds med oss själva. Vi blir helt enkelt 
friskare, gladare och snällare av att vara ute i 
naturen. Forskning visar att barn som får vara 
ute i naturen har lättare att koncentrera sig  
i skolarbetet och dessutom utvecklar motorik 
och mår bättre än sina skolkamrater som inte 
tillbringar tid utomhus. 

Bara en så enkel sak som att se natu ren  
utanför fönstret bidrar till en rad hälsobring-
ande effekter. (Roger Ulrich) 

2 3



4

Mål för  
insatsområdet: 
Besöksvärda skogar med bibehållen 
hög biologisk mångfald och stort 
upplevelsevärde.  

Åtgärder: 
 Identifiera och märk ut attraktiva 

skogsområden. Turism på skogens 
villkor handlar om att identifiera och 
tillhandhålla lämpliga naturområden 
som lämpar sig bra för naturturism, 
men också att begränsa slitage och 
hitta en dialog mellan markägare, 
naturturismföretagare och myndigheter. 
Vissa platser lämpar sig helt enkelt 
bättre för vissa typer av aktiviteter än 
andra. Exempelvis artrika naturmiljöer 
för fågelskådning, insektssafarin och 
guidade turer och fina naturområden för 
tältövernattning, lägerverksamhet eller 
en camp enligt devisen leave no trace.  

 Skapa en skötselplan som tar hänsyn 
till biologisk mångfald utan att hämma 
naturturismens förutsättningar att 
vistas i området. Vårda och förädla 
skogens värde och bruka skogen 
med hänsyn till miljö, karaktär och 
skyddsvärde.  

 Följ upp skötselplaner och åtgärder och 
”besikta” området återkommande. Fina 
markområden växer snabbt igen om de 
inte betas eller sköts på annat sätt.  

I det gamla självhushållningssamhället, där var bonde var ansvarig 
för sitt eget liv och inkomst var ädellövskogen en viktig del av 
gårdens avkastning. Det var nämligen i skogen man fann material 
till ved, stängsel och byggnadsvård och det var också på skogsbete 
som djuren hölls under sommarhalvåret så att bonden kunde 
fokusera på att samla vinterfoder på de marker som gav en  
bättre avkastning. 

I slutet av 1800-talet trängdes ädellövskogen bort och ersattes 
av olika sorters barrträd med en betydligt bättre ekonomi. Barr-
träden växte inte bara snabbare utan var också mer anpassade för 
det kalla klimatet kring Östersjön. Idag är ädellövskogen i projekt-
området unikt för hela norra Europa, där stora ekar, bok, ask och 
alm stundtals växer ända ut i strandlinjen. Mycket tack vare stora 
markägare och herresäten som använt markerna till bete och vall. 

Attractive Hardwoods, 
besöksvärda skogar 
– en förutsättning för  
aktiv naturturism.

Attraktiva skogar är en grundförutsättning för  
att kunna bygga vidare med naturturismföretag 
som kan erbjuda spännande naturupplevelser  
i besöksvärda skogar. 

I N S AT S O M R Å D E  |  1
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Det bör helt enkelt vara trevligt att besöka 
ett specifikt område, gärna så bra att 
verkligheten överträffar förväntan. 

I marknadsföringssyfte, i synnerhet på 
nya marknader, mot en ny kundgrupp är 
det viktigt att välja ett fåtal marknader och 
vara tydlig med den känsla, produkt och 

innehåll man vill förmedla. Att lära känna 
kundgruppen och att satsa på att lyfta fram 
samarbeten och exportmogna produkter 
med stor närvaro är ett bra sätt för att 
stärka bilden av destinationen. Det måste 
vara tydligt och lockande att åka till södra 
Östersjöregionen. 

Turistprodukter – behovet  
av arrangerade aktiviteter  
i skog- och naturområden.

Den lättillgängliga naturen är ofta ett starkt argument 
till varför utländska besökare väljer att resa till Attractive 
Hardwoods besöks värda skogar. Men det räcker inte att 
bara erbjuda en vacker natur.

Mål för insatsområdet: 
En attraktiv naturturismsektor som gemensamt 
erbjuder hållbara högkvalitativa upplevelser. 

Åtgärder:  
 Ett bra exempel är att se besöksnäringen som 

ett ekosystem där flera mindre guideföretag 
samarbetar med större företag inom hotell- 
och restaurangbranschen för att tillsammans 
attrahera nya eller bestående kundgrupper. 
Initiera möten och workshops där företag 
och organisationer möts för att skapa nya 
samarbetsprojekt.  

 Genom att skriva samarbetsavtal företagen 
emellan kan även mindre företag garantera bra 
bokningsregler och genomföra aktiviteter också 
med ett litet antal deltagare, något som kan vara 
nödvändigt, åtminstone i uppstartsfasen. På 
samma sätt kan stora företag dra nytta av det 
lilla företagets specialkompetens och erbjuda 
specialdesignade helhetskoncept åt krävande 
och betalningsvilliga kundgrupper.  

 Kartläggning av besökarens behov och 
önskemål. För att förstå naturturismens 
förutsättningar och besökarens behov krävs 
en god förmåga att analysera gästernas behov 
och önskemål. Vad är det egentligen som krävs? 
Vilken typ av aktiviteter efterfrågas och finns 
det behov av att hyra utrustning, transportera 
bagage och åka kollektivt? Dessutom bör man 
undersöka hur långa turerna bör vara och om 
det efterfrågas guide eller ledare? Först med 
ordentliga svar kring utbud och efterfrågan kan 
man utveckla aktiviteter som motsvarar de krav 
och önskemål som besökaren har i förhållande 
till pris och omfattning.
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Mål för insatsområdet: 
God tillgänglighet och service runt 
naturområden och ledsystem. 

Åtgärder:  
 Utveckla anropsstyrd kollektivtrafik, 

en form av öppen närtrafik som 
besökaren beställer för att kunna 
förflytta sig mellan olika naturområden 
eller andra besöksmål. Det är nöd-
vändigt att besökaren kan betala 
med kort och kontanter för att gynna 
den gränsöverskridande turismen. 
Flexibilitet och användarvänlighet. 

 Samarbetsavtal mellan kommuner, 
föreningar, företag och turoperatörer. 
För att kunna förbättra servicen 
vid besöksmålen krävs tillgång till 
dricksvatten, sopsortering, fräscha 
toaletter och möjlighet att handla. 
Premiera föreningar som vill ta ansvar 
och skapa försörjningslinjer och 
skötselplaner gemensamt. Daglig tillsyn. 

 Utveckla skyltsystem och hänvisnings-
markeringar på flera språk. Underlätta 
för besökaren att förstå, tolka och kunna 
följa de anvisningar som finns. Överväg 
QR-koder för att på så sätt kunna knyta 
koder till översättningar på andra språk 
eller för att söka efter mer referens-
material och information på internet. 

Dessutom krävs bra transporter, boende, restauranger och 
kunniga guider. Numera är hållbarhet, miljöfokusering och 
”gröna värden” viktiga parametrar när många människor väljer 
besöksmål. 

I vissa kundgrupper är det helt avgörande att man kan ta sig till 
en destination kollektivt utan att flyga medan andra förväntar sig 
en produktiv flygplats inom rimligt avstånd. Det krävs också god 
tillgång på anslutningsresor, hyrbil och taxiservice. 

I N S AT S O M R Å D E  |  3

Exceptionell infra-
struktur – behovet av 
mer kringservice runt 
skogens kärnvärden.

För att bli en framgångsrik utelivsdestination 
krävs bortsett från unika produkter och besöks
värda skogsområden också en god grundservice, 
bra kollektivtrafik och tydligt markerade led
system med all den service en vandrare eller  
fågelskådare förväntar sig. 
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Mål för insatsområdet: 
Stor digital närvaro som stärker bilden  
av Östersjöregionens naturområden. 

Åtgärder: 
 Använd sociala medieplattformar för att 

kommunicera med kundgruppen. Gör 
den digitala närvaron möjlig att dela 
och satsa tid, pengar och resurser på 
digital marknadsföring online. Skapa 
en relation till dina kunder och dela 
stämningsfulla bilder och innehåll på 
ett fåtal utvalda sociala plattformar. Se 
till att svara på kommentarer och frågor 
i trådar och diskussioner som uppstår 
efteråt. 

 Skapa en äkthet kring det som 
kommuniceras. Det vi lovar håller vi! 
Fokusera på tillgångar som går att 
garantera. Naturens mäktiga vidder, 
fina ledsystem, rena vatten och unika 
möjligheter att uppleva tysthet, 
ensamhet och skogens närhet. 

 Hur vill vi uppfattas? Förmedla och 
stärk regionens unika kärnvärden. Vi 
har varken höga berg, enorma fjäll 
eller avlägsna skogar, men istället har 
vi storslagen ädellövskog med en hög 
biologisk mångfald nära service och 
annan infrastruktur. Det är enkelt att 
ta sig till södra Östersjöregionen och 
minst lika enkelt att komma ut i skogen 
lokalt. Lyft fram platser som enkelt går 
att besöka med profilbärande aktiviteter 
som passar målgruppen. 

I N S AT S O M R Å D E  |  4

PR, marknad och  
kommunikation. Hitta 
sätt att möta och  
kommunicera med  
besökaren.

Det bör helt enkelt vara trevligt att besöka ett specifikt område, 
gärna så bra att verkligheten överträffar förväntan. 

I marknadsföringssyfte, i synnerhet på nya marknader, mot en 
ny kundgrupp är det viktigt att välja ett fåtal marknader och vara 
tydlig med den känsla, produkt och innehåll man vill förmedla. Att 
lära känna kundgruppen och att satsa på att lyfta fram samarbeten 
och exportmogna produkter med stor närvaro är ett bra sätt för att 
stärka bilden av destinationen. Det måste vara tydligt och lockande 
att åka till södra Östersjöregionen. 

I dagens högteknologiska samhälle är det  
nödvändigt att bygga en relation till besökaren 
som bygger på tillit, innehåll, professionalitet  
och inspiration.
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Mål för insatsområdet: 
God tillgång på välutbildad personal. Bra 
samarbeten mellan lärosäten och företag. 

Åtgärder: 
 Att garantera kompetens och uthållighet 

i en av världens starkaste branscher 
(turistbranschen) är utmanande.  
I synner het för små företag på mark-
nader där turistsäsongen är kort och 
man måste hitta alternativ syssel-
sättning under vinterhalvåret. En 
bra variant för att säkerhetsställa 
personaltillgången är att samarbeta 
med andra anläggningar i andra delar 
av landet som har ett motsvarande 
personalbehov under en annan tid av 
året, exempelvis skidanläggningar. 

 Samarbeta med andra företag och se 
konkurrenter som samarbetspartners 
istället för att konkurrera. Man kan 
då använda varandras personal vid 
bokningstoppar och attrahera större 
och mer utmanande kunder genom att 
bygga verksamhet gemensamt. Flera 
små företag är som bekant starkare än 
ett enda stort.  

 Utveckla egna förmågor att skapa 
auktorisations- och utbildnings-
plattformar. Uppmuntra vidareutbild-
ning och hjälp till med finansiering,  
stöd och referenser när personal vill  
gå en kurs eller kompetensutveckla  
sig själv eller företaget.  

12

Ingen vill betala för upplevelser som inte håller måttet, i synnerhet 
inte i ett övre premiumsegment på en internationell marknad. 
Där emot är betalningsviljan god hos den som möts av en profess-
ionell aktör med ett väl dokumenterat förflutet. Värdera kundernas 
utvärderingar noggrant och överväg förbättringar kontinuerligt. 

Bra aktiviteter ska givetvis kosta pengar, men då krävs en god 
och genomarbetad plan för att hitta personal och garantera den 
egna kompetensen långsiktigt. Skolorna behöver dessutom initiera 
mer företagsekonomi, marknadsföring och varumärkesarbete 
i naturguides-utbildningarna för att trygga tillväxten av nya 
naturturismföretagare på en global marknad. 

I N S AT S O M R Å D E  |  5

Kompetensförsörjning 
och behovet av  
utbildningar.

Att ha en välutbildad personal med en god  
kontinuerlig kompetensförsörjning är avgörande 
på både kort och lång sikt. 

13



15

Mål för insatsområdet: 
God förståelse för naturturismbranschens 
utvecklingspotential. 

Åtgärder: 
 Förtydliga vad olika investerings- 

bidrag egentligen innebär. Var  
tydlig och beskriv vilka möjligheter 
EU-finansieringen ger. Förenkla 
kommunikationen mellan långivare, 
myndigheter, kommun och natur-
turismföretagare.

 Stärk möjligheten att samfinansiera 
satsningar och uppmuntra företag, 
föreningar och organisationer att verka 
gemensamt. Genom omfattande 
samarbete kan flera mindre företag 
gemensamt generera framgångsrika 
lösningar utan att varje företag enskilt 
måste ta några större lån eller risker. 
Samarbete ger styrka för alla. 

 Undersök hur andra regioner, projekt 
och företag löst finansieringsfrågan. Gör 
studiebesök och bygg nätverk. På så sätt 
ökar möjligheten att alla ska lyckas. 

I många fall måste man göra en inledande investering i material, 
infrastruktur eller byggnader för att ens komma igång. Utan egna 
medel är det svårt och ibland omöjligt att få banklån, stöd och 
utvecklingsbidrag för ett nystartat bolag. 

Dessutom är bankernas och investerarnas kunskap och bedöm-
ningar av naturturismbranschen låg vilket innebär att riskanalysen 
och återbetalningsgraden bedöms som låg trots att det natur-
turismföretagaren räknar med en snabb återbetalningsplan. 

I grund och botten är lånen oftast relativt små bland naturturism-
företagare och bankernas risk är således låg. 

I N S AT S O M R Å D E  |  6

Finansiering, 
investeringar  
och kapitalbehov.

För den lilla entreprenören är behovet av kapital  
ofta avgörande för verksamhetens fortlevnad.

14
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Att skapa en framgångsrik natur turismsektor tar 
tid och är beroende av en rad olika parametrar. 

Vägen till framgång.

En fin och besöksvärd natur är en grundförutsättning, men det 
behövs också arbetsvilliga entreprenörer som är redo att arbeta 
hårt och målmedvetet.

I många fall ligger framgångsreceptet rakt framför våra fötter 
utan att vi ens är medvetna om att de existerar. Det är lätt att bli 
hemmablind och minst lika lätt att se förbi uppenbar framgång då 
man helt enkelt inte ser det som andra uppfattar som exotiskt. Att 
lyckas handlar om att vara nyfiken och se möjligheter där alla andra 
ser hinder. 

Ett bra tips är att ta del av andras kompetens, intervjua besökare 
och utveckla strategier för att nå framgång gemensamt med andra 
entreprenörer och verksamhetsutvecklare inom samma eller helt 
skilda branscher. 
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Fågelskådarpicknick  
i Elblag, Polen. 

Alldeles innan fågelskådarsäsongen avslutas 
på Vistula Spit utanför Gdansk arrangeras  
en fågelskådarpicknick där besökare som 
vanligtvis inte skådar fågel alls bjuds in till  
regionen för att möta arrangörer, företag-
are och hotell som är verksamma i området. 
Bortsett från en förlängd säsong ger också 
arrangemanget helt nya kontaktytor med 
människor som tidigare aldrig skådat fågel 
eller besökt ett fågeltorn.

Fornhaga Islandshästar  
och Hälleviks Camping. 
Flera gånger om året arrangerar Fornhaga 
Islandshästar och Hälleviks camping gemen-
samma aktiviteter. Gästerna rider, lunchar 
i skogen och tillbringar natten på Hälleviks 
camping efter det att man badat, bastat och 
grillat på campingen. Dagen efter fortsätter 
ridningen tillbaka till stallet. Bortsett från att 
två företag samarbetar för samma kunder 
slipper hästföretagaren bygga eget boende 
samtidigt som campingägaren hyr ut boende 
och kan erbjuda aktiviteter i lågsäsong.

Höstfestival i Žemaitija  
National Park, Litauen. 
På hösten arrangerar Žemaitija National Park 
en höstfestival med teatertema. Under en hel 
dag får barnen leka till samm ans med en rad 
sagofigurer på Plateliai herrgård. Tack vare 
leken får barnen möjlighet att möta skogens 
mystik och lära sig mer om nationalparkens 
olika djur, växter och olika sorters träd.  

Behov och tillgång skapar  
attraktiva aktiviteter.

Behovet av betade strandängar är stort  
inom Blekinge Arkipelag och för att kunna 
bevara den biologiska mång falden krävs ett 
små skaligt lantbruk med daglig tillsyn av 
betande djur. 

För att stärka lantbruket genom diversi-
fiering kan betalande gäster vara lösningen 
som ger ekonomi i en arbetskrävande bransch. 
För en familj eller ett kompisgäng från Berlin 
eller Stockholms innerstad, är en veckas djur-
skötsel inget annat än en exotisk möjlighet att 
leva traditionellt nära djuren på en paradisö 
eller i kanten av en strandäng just där skogen 
möter öppet hav.  

Utvecklingspotential: Lägg till för ädlings-
kunskap och låt gästerna mjölka getter och 
samtidigt göra sin egen ost i stugan. Man kan 
också erbjuda olika typer av boende i närheten 
av betes hagarna, gärna tillsammans med  
externa stuguthyrare eller andra småföre-
tagare för att gemensamt skapa en stark och 
hållbar näring lokalt.

The Swedish Number  
– numret som alla svenskar 
kunde svara på.
Genom att skapa ett unikt nummer som vem 
som helst i hela världen kunde ringa för att 
prata med en slumpvist utvald svensk som 
anmält sig till systemet för att svara lyckades 
Svenska Turistföreningen skapa direktkommu-
nikation med nästan 190 000 samtal.  

Möjligheten att ringa till Sverige varade  
i 79 dagar och gav ett pr-värde motsvarande 
120 miljoner euro.

Goda exempel
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Skogen kallar
Gemensamt för oss alla är att vi lyckats positionera naturturism-
potentialen i södra Östersjöregionen och lyckats få aktörer inom 
en rad olika verksamhetsområden att mötas, samtala och skapa 
spännande visioner inför framtiden. Det är nu naturturismen tar 
fart på allvar i södra Östersjöregionen. 

De insikter och kunskaper som projektet genererat kommer 
kontinuerligt att spridas vidare för att på så sätt skapa underlag 
till kommande projekt, företag och samarbeten. Tack vare work-
shops, utbildningar, studiebesök och föreläsningar har en stärkt 
samverkan både regionalt och internationellt lett till en ökad 
kvalitet och ett långsiktigt kapacitetsbyggande.  

Det är nu det händer.
Hur går vi vidare?
Efter tre år med Attractive Hardwoods är det rim
ligt att sammanfatta erfar en heterna och fundera 
kring hur pro jektets slutsatser kan komma  
andra till godo. 

18



20

Ett samarbete mellan

Medverkande aktörer
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Blekinge, Region  
Blekinge. Directorate of Žemaitija National Park,  
Regional Directorate of State Forests in Gdansk  
och Pomorskie Tourist Board.

Associerade partners:  
Litauen: Samogitian Rural Tourism Association,  
Lithuanian Fund for Nature, Plunge district  
Muni cipality, Telšiai State Forest Enterprise, State 
Service for Protected Areas under the Ministry of 
Environment. 

Polen: Regional Directorate of Environmental  
Protection in Gdansk. 
Sverige: Visit Blekinge AB, Blekinge Arkipelag,  
Ronneby Kommun, Stiftelsen Skånska Landskap.

The contents of this guide are the sole responsibility 
of the author and can in no way be taken to reflect the 
views of the European Union, the Managing Authority 
or the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic 
Programme 2014–2020.

Attractive Hardwoods är ett gränsöverskridande projekt inom Södra Östersjöprogrammet som syftar till  
att öka populariteten och antalet besökare i den nordeuropeiska ädellövskogen runt södra Östersjön.

European 
Regional 
Development 
Fund


