
BANKEN ANALYSERAR  
MARKNADEN:

3	 Sänkta	ryska	tullar	
	 –	psykologin	viktigast

4   SÅGADE TRÄVAROR
•	 2011	blir	en	utmaning	för
	 sågverken!
•	 Orderläget	försämras	medan			
	 lagren	ökar	
•	 Var	f inns	svenska	sågverk	
	 i	Kina?

6  TIMMER OCH MASSAVED 
•	 Timmerpriserna	på	väg	ned
•	 Osäkert	vart	massaveds-
	 priserna	tar	vägen?

6 AVVERKNINGSTIPS TILL
 SKOGSÄGARNA
•	 Sydsverige	–	dags	att	
	 fokusera	på	gallring

8  KÄNDA PROFILER GER SIN
       SYN PÅ VIRKESMARKNADEN 
•	 Santhe	Dahl	
	 Koncernchef	på	VIDA	AB:
	 ”Summerat	så	kan	2011	bli	
	 mitt	tuffaste	sågverksår,	efter
	 33	år	i	branschen.”

•	 Karl	Hedin	
	 Ägare	till	Karl	Hedin	AB:
	 ”	Den	sämre	lönsamheten	äter	
		 sig	in	i	själarna	på	såväl	virkes-	
	 köpare	som	skogsägare	och		
	 då	kommer	virket	även	vid		
	 lägre	priser.”
 
9 SKOGSÄGARPROFILEN	
•			 Carl	Silfverschiöld	
	 ”Vi	fortsätter	att	köpa	skogs-	 	
	 mark	framförallt	i	Baltikum.”

10  FASTIGHETSMARKNADEN
•			 Karl	Danielsson		
	 Ordförande	på	AREAL:	
	 ”Jag	vill	inte	utfärda	någon	
	 bubbelvarning	men	värdeökning	
	 en	på	mark	måste	ställas	i	
	 relation	till	BNP-ökningen.”

10 MASSAMARKNADEN
•	 Kort-	och	långfiber	går		
	 skilda	vägar

11 RÄNTA & VALUTA
•	 Kronan	fortsätter	stärkas
	

Skog & Ekonomi
Nummer 4 December 2010

Skogsindustrin räddade Sverige ur krisen!
Men kan svensk ekonomi förlita sig på skogen framåt?

Sverige	är	ett	av	få	länder	i	västvärlden	som	klarade	sig	relativt	lindrigt	
undan	finanskrisen.	Det	var	skogen	med	sågverk,	massa-	och	pappers-
industri	som,	med	hjälp	av	en	svag	krona,	till	allra	största	delen		
räddade	Sverige.	

Svenska	nationalklenoder	som	exportföretagen	Scania,	Volvo,	
Atlas	Copco	m.f l.	står	oftast	i	finanspressens	rampljus	men	faktum	är	
att	skogsindustrin	med	sina	insatsvaror	och	mycket	låga	importinnehåll	
är	betydligt	viktigare	för	svensk	export	och	svensk	tillväxt.	

Skogen	står	för	ca	10–12	%	av	den	totala	svenska	exporten	men	tar	
man	hänsyn	till	hur	mycket	företagen	också	importerar	och	räknar	
på	Sveriges	”nettoexport”	så	har	skogindustrin	historiskt	stått	för	
imponerande	50–75	%.	Men	under	finanskrisen	så	exploderade	dessa	
nivåer	till	att	överstiga	100	%!	Detta	berodde	på	att	annan	industri	upp-	
visade	högre	import	än	export	i	sina	affärer.	När	nu	kronan	uppväderats	
och	beräknas	stanna	på	starka	nivåer	kan	inte	svensk	ekonom	förlita	sig	
till	skogen	på	samma	sätt.	Exporten	kommer	att	drabbas	och	mycket	
talar	för	att	svensk	BNP-tillväxt,	som	nu	slår	rekord,	kommer	att	bli	be-
tydligt	svagare	under	2011.	Sverige	står	faktiskt	och	faller	med	skogen!		
(Läs	hela	artikeln	med	grafer	på	sid	2.)



 
 

 
 

Varsågod
Här	kommer	ett	nytt	nummer	av	nyhetsbrevet	Skog	
&	Ekonomi	där	vi	serverar	aktuell	information	från	
kända	aktörer	inom	näringen,	ger	handfasta	tips	till	
dig	som	skogsägare	och	presenterar	en	ekonomisk	
analys	av	läget	för	skog	och	skogsprodukter.	

För	dig	som	ännu	inte	är	prenumerant,	anmäl	dig	på	
www.danskebank.se/prenumeration

SVENSK EKONOMIS BEROENDE AV  
SKOGSINDUSTRIN
Fokusartikel av Roger Josefsson & Johan Freij.

Skogsindustrin räddade Sverige ur krisen.
Men kan ekonomin förlita sig på skogen framåt?
Sverige	var	ett	av	de	länder	i	västvärlden	som	kla-
rade	sig	lindrigast	under	den	värsta	fasen	av	f inans-
krisen.	Det	var	skogen	med	sågverk,	massa-	och	
pappersindustri	som	med	hjälp	av	en	svag	krona	till	
stor	del	räddade	Sverige	under	krisen.
När	den	globala	f inanskrisen	bröt	ut	stod	svensk	eko-
nomi	rak	som	en	fura.	Under	några	månader	blåste	
det	snålt	när	svenska	bankers	exponering	mot	östeu-
ropeiska	länder	hamnade	i	fokus.	Men	den	finansiella	
”vargf locken”	övergav	snart	de	sargade	baltiska	
ekonomierna	för	större	och	mer	lättfångade	byten	i	
södra	Europa.	I	spåren	av	härjningarna	lämnades	en	
kraftigt	undervärderad	svensk	valuta.

Skogsindustrin	producerar	i	huvudsak	så	kallade	
”insatsvaror”,	ofta	med	låg	förädlingsgrad	(svag	
vinstmarginal	per	volymenhet)	och	hög	konkurrens	
–	vilket	gör	det	svårt	för	enskilda	företag	att	själv	
förändra	priset.	Då	blir	företagets	kostnadsstruktur	
det	enskilt	viktigaste	konkurrensmedlet	och	valuta-
kursen	avgörande	för	exporten,	se	valutagraf	sid	11.	
Nationalklenoderna	bland	svensk	exportindustri	
tituleras	ofta	Scania,	Volvo,	SKF,	Atlas	Copco	m.f l.	

Alla	dessa	räknas	till	”investeringsvaruindustrin”.	
Skogsindustrin	står	däremot	mer	sällan	i	rampljuset	
även	om	de	är	extremt	viktiga	för	svensk	export	och	
faktiskt	är	betydligt	viktigare	för	svensk	tillväxt	än	in-
vesteringsvaruindustrin.	Denna	har	ofta	ett	import-
innehåll	upp	emot	2/3	av	förädlingsvärdet,	medan	
skogsindustrin	knappt	har	något	importinnehåll	alls.	
När	då	global	efterfrågan	riktas	mer	mot	insatsvaror	
blir	nettoexportbidraget	(export	justerad	för	import)	
och	därmed	svensk	tillväxten	betydligt	starkare	än	
när	efterfrågan	riktas	mot	investeringsvaror.	

Av	den	totala	svenska	exporten	står	skogsprodukter	
för	mellan	10	och	12	%,	se	f igur	1,	medan	investe-
ringsvaror	utgör	nästan	50	%	vilket	säkert	förklarar	
fokuset	på	dessa	företag.	Tittar	man	istället	på	net-
toexporten	så	visar	grafen	att	skogsindustrins	andel	
av	svensk	nettoexport	legat	stabilt	på	imponerande	
50	till	75	%!	Men	sedan	finanskrisen	har	andelen	
exploderat	och	till	och	med	överstigit	100%!		
(Att	detta	är	möjligt	beror	på	att	annan	industri	har	
en	högre	import	än	export	och	då	påverkar	nettoex-
porten	negativt.)	Slutsatsen	är	att	skogsindustrin,	
med	hjälp	av	en	svag	valuta,	räddade	svensk	tillväxt	
under	krisen	och	inte	bara	lyckades	upprätthålla	
exporten	utan	till	och	med	öka	den.	Detta	när	annan	
industri	gick	på	knäna.	
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Källa:	Statistiska	centralbyrån	(SCB).	Egna	beräkningar.

Figur 1: Skogsrelaterade produkter (trä, papper etc) 
som andel av svensk export respektive 
svensk nettoexport 



 
 

 
 

En	gängse	uppfattning	bland	prognosmakare	är	nu	
att	när	svensk	ekonomi	ser	urstark	ut	ska	svensk	
BNP-tillväxt	vara	hög	i	tid	och	evinnerlighet.	KI’s	
barometer,	PMI	och	annan	data	pekar	också	på	en	
mycket	stark	ekonomisk	utveckling	–	framförallt	för	
exportindustrin.	De	f lesta	bedömare	ser	dessutom	
den	nu	uppvärderade	kronan	som	ett	styrketecken.	
En	signal	på	att	svensk	ekonomi	utvecklas	väl	och	
efterfrågan	på	svenska	exportvaror	(och	då	svenska	
kronor)	är	hög.
Men	vi	oroas	för	att	resonemanget	kan	vara	bakvänt.	
Kronan	brukar	förvisso	vara	stark	när	svensk	eko-
nomi	går	bra,	men	bara	till	en	viss	nivå.	När	kronan	
handlas	i	intervallet	9.00	till	9.20	mot	t	ex	EUR	så	
ger	det	oftast	ett	negativt	genomslag	på	exportut-
sikterna.	Nu	förväntas	kronan	i	bästa	fall	befinna	sig	
i	den	övre	delen	av	detta	intervall	under	den	när-
maste	tiden,	vilket	kommer	att	utgöra	en	hämsko	för	
exporten.	Även	om	skogsindustrin	indikerar	fortsatt	
optimism	börjar	skogsindustrins	exportorderingång	
mattas	av,	enligt	bland	annat	KI,	se	f igur	2.	Detta	
samtidigt	som	f lera	av	skogsindustrins	viktigaste	
exportmarknader	tvingas	strama	åt	f inanspolitiken.	
Situationen	är	inte	bara	ett	problem	för	företagen	
utan	kan	faktiskt	visa	sig	bli	ett	problem	för	svensk	
export	och	svensk	tillväxt	som	helhet.	Speciellt	då	vi	
inte	ser	att	andra,	inhemska,	sektorer	kan	bidra	sär-
skilt	mycket	mer	än	vad	de	redan	gör.	Konsumtionen	
är	redan	stark	och	investeringarna	har	återhämtat	
sig	mycket	väl.

I	praktiken	är	detta	ett	argument	för	att	svensk	BNP-
tillväxt	kommer	att	bli	betydligt	svagare	under	2011.
Det	skogsindustrin	nu	kan	göra	är	att	hålla	i	produk-
tionen	och	inte	bli	övermodig	i	denna	situation.		
På	längre	sikt	är	det	viktigaste	att	öka	förädlingsgra-
den	och	därmed	värdeinnehållet	i	produkterna	paral-
lellt	med	det	eviga	effektiviseringsarbetet.
Sverige	står	faktiskt	och	faller	med	skogen!

BANKEN	ANALYSERAR	VIRKESMARKNADEN

Sänkta ryska exporttullar – psykologin viktigast
I	förra	veckan	annonserades	det	ut	att	Ryssland,	
som	en	eftergift	för	att	bli	medlem	i	WTO,	skulle	
minska	eller	till	och	med	ta	bort	tullarna	på	rundvir-
ke.	Budskapet	då	var	att	de	skulle	sänkas	från	15	till	
2	EUR	per	m3.	När	vi	försökt	utröna	vad	som	gäller	
är	bilden	oklar.	Vissa	vidhåller	sänkningen	till	2	EUR	
medan	andra	talar	om	en	diversif ierad	prissättning	
per	sortiment.	Även	tidpunkten	verkar	oklar.	Mycket	
tyder	ändå	på	att	tullarna	sänks.	
Om	sänkningen	blir	rejäl	och	införs	snart	kommer	
detta	att	få	konsekvenser	på	vedfångsten,	framförallt	
för	Finland	men	även	Sverige.	Vår	bedömning	är	att	
det	är	logistik,	transport	och	förtroendet	för	Ryss-
land	som	avgör	hur	stora	konsekvenserna	blir.	Fin-
land	som	tidigare	har	varit	extremt	beroende	av	rysk	
ved	(ca	20	%	av	konsumtionen)	med	f lera	industrier	
nära	ryska	gränsen	har	stora	möjligheter	att	ta	in	
ved	per	järnväg.	Här	kommer	effekten	att	bli	ome-
delbar.	För	svensk	industri	så	har	f lödet	gått	genom	
hamnar	runt	St	Petersburg.	Dessa	hamnar	har	stora	
begränsningar	och	den	infrastruktur	som	tidigare	
var	anpassad	för	virkesexport	är	borta.	Tidigare	tim-
merspeditörer	fraktar	nu	andra	och	mer	lönsamma	
varor.	Det	är	därför	otroligt	att	det	skulle	bli	någon	
stor	ökning	av	timmerexporten	i	närtid	genom	St	
Petersburgsnavet.	Då	återstår	alternativen	att	ta	
veden	på	järnväg	till	baltiska	och	eventuellt	f inska	
hamnar	för	vidare	transport.	Detta	kommer	sannolikt	
att	ta	tid.	Vår	tro	är	därför	att	den	faktiska	effekten	
av	en	tullsänkning	inte	kommer	att	bli	omedelbar	för	
svensk	industri.	Däremot	f inns	en	psykologisk	effekt	

3

Figur 2: Indikationer på avmattning i skogs-
industrin. Index på exportorder, produktionsvolymer och 
exportpriser.
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Källa:	Konjunkturinstitutet.	Egna	beräkningar.



som	inte	skall	underskattas	och	som	kanske	kan	
påverka	virkesmarknaden	i	större	utsträckning.	När	
nu	sågverk	och	pappersfabrikanter	vet	att	det	f inns	
en	möjlighet	till	ökad	import	från	Ryssland	så	borde	
nervositeten	för	virkesbrist	minska	och	därmed	
sjunker	viljan	att	betala	de	riktiga	toppriserna	på	
exempelvis	rotposter.
Att	någon	av	de	större	aktörerna	gör	sig	lika	bero-
ende	rysk	ved	som	tidigare	känns	mycket	otroligt.	
Förtroende	för	Ryssland	som	virkesexportör	borde	
vara	skadat	för	en	längre	tid.		
—	Men	det	ekonomiska	minnet	är	av	tradition	kort!

SÅGADE TRÄVAROR

2011 blir en utmaning för sågverken
Tyvärr	inträffade	det	scenario	vi	varnat	för.	Den	euro-
peiska	trävarukonsumtionen,	som	skall	ta	emot	hela	
50	%	av	den	svenska	sågproduktionen,	ligger	i	stort	
sett	stilla	på	en	låg	nivå	samtidigt	som	sågproduktio-
nen	i	de	f lesta	av	våra	konkurrentländer	ökat	stort.	
Det	är	framförallt	finska,	(+	22	%	jan-okt),	men	även	
tyska,	baltiska	och	österrikiska	sågverk	som	ökat	
produktionen	från	låga	nivåer.	I	det	pressade	läge	som	
många	EU-länders	ekonomier	befinner	sig	i	så	kan	inte	
marknaden	svälja	dessa	ytterligare	volymer.	Sverige	
har	under	de	senaste	åren	levt	gott	på	en	nedpressad	
kronkurs.	Nu	talar	allt	för	att	denna	period	är	över	
och	att	en	stark	krona	till	och	med	kan	vändas	till		
vår	nackdel.
Förutom	den	svenska	marknaden	har	Nordafrika	och	
Mellanöstern	agerat	räddare	i	nöden	när	andra	mark-
nader	varit	pressade.	Den	nordafrikanska	trävaruim-
porten	har	ökat	med	över	50	%	sedan	2008.	Även	om	
dessa	marknader	går	in	i	en	lugnare	fas	med	stora	la-
ger	ser	läget	fortsatt	ljust	ut	på	längre	sikt.	Dessa	län-
der	kan	dock	inte	ensamma	svälja	de	ökade	volymerna	
utan	det	är	ändå	europamarknaden	som	är	dragloket	
för	svensk	sågverksindustri.	I	dag	finns	det	inget	som	
talar	för	att	den	europeiska	konsumtionen	kommer	att	
öka	i	någon	större	utsträckning	inom	överskådlig	tid.	
Beroende	på	svaga	statsfinanser	ser	2011	ut	att	bli	
ett	mycket	svagt	år	för	f lera	viktiga	importländer	som	

England,	Spanien,	Italien	och	Frankrike.	Detta	gör	att	
sågverken	kan	möta	ett	riktigt	tufft	2011.

Orderläget försämras medan lagren ökar
Sågverken	har	sett	ett	kraftigt	fall	i	inkommande	
order	den	senaste	tiden.	Detta	är	delvis	en	förf lytt-
ning	av	lager	från	köpare	till	säljare	vilket	indikerar	
att	köparna	inväntar	ytterligare	prisfall.	Vi	är	nu	i	ett	
läge	där	kurvan	för	orderläge	går	rakt	ned	i	källaren	
samtidigt	som	lagerkurvan	på	sågade	trävaror	pekar	
rakt	upp	(se	f igur	nedan).	
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Under	de	senaste	tio	åren	har	vi	haft	en	nästintill	
identisk	situation	i	januari	2003	och	i	augusti	2007.	
Vid	bägge	dessa	tillfällen	föll	trävarupriserna	mer	eller	
mindre	brant	(se	figur	nedan).		
Historiskt	har	perioden	från	prisfall	till	prishöjningar	
aldrig	varit	kortare	än	knappt	två	år.

Index för exportorder och lager av sågade trävaror 
för svenska sågverk. 

Källa:	KI,	Woodstat
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Danske	Bank	i	Sverige	är	ett	nätverk	av	femton	provinsbanker		
med	gemensamma	specialistenheter	och	administrativa	enheter.

I	nätverket	av	provinsbanker	ingår	Bohusbanken,	Gävleborgs	Provinsbank,	
Hallands	Provinsbank,	Jämtlands	Provinsbank,	Närkes	Provinsbank,	Skaraborgs		
Provinsbank,	Skånes	Provinsbank,	Smålandsbanken,	Sundsvallsbanken,	Sörmlands		
Provinsbank,	Upplandsbanken,	Värmlands	Provinsbank,	Västerbottens	Provinsbank,		
Västmanlands	Provinsbank,	Älvsborgs	Provinsbank	samt	Östgöta	Enskilda	Bank.



från	låga	nivåer.	Även	Danmark	där	byggandet	sjönk	
med	hela	70	%	mellan	2007	–	10	kan	man	ana	en	
liten	ökning.	Men	sedan	har	vi	länder	som	Spanien	
där	byggandet	sedan	2007	sjunkit	med	nästan	90	%	
och	det	ser	fortsatt	dystert	ut.	Generellt	ligger,	det	
för	sågverksindustrin	så	viktiga,	bostadsbyggandet	
nu	på	mycket	låga	nivåer	och	mycket	talar	tyvärr	
för	att	det	kommer	att	ske	en	ytterligare	sänkning	i	
de	f inansiellt	mest	drabbade	länderna.	Med	denna	
domedagsläsning	skall	man	dock	komma	ihåg	att	
byggandet	inte	på	något	sett	stannat	av	och	den	så	
viktiga	RoT-sektorn	ser	ut	att	rulla	på.
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Kan	man	då	förutspå	prisutvecklingen	genom	att	
läsa	av	historien.	–	Nej,	alla	skeenden	är	unika.	Under	
den	senaste	konjunkturnedgången	kom	tex.	f inans-
krisen	och	spädde	på	prisnedgången	när	marknaden	
precis	skulle	vända.	Det	som	oroar	är	att	köparna		
naturligtvis	har	vant	sig	vid	de	snabba	priskasten	
och	därför	är	risken	stor	för	att	dessa	kommer	att	
vänta	ut	marknaden	och	driva	på	prisnedgången.

Begränsad sågproduktion avgör framtiden
Det	positiva	vid	denna	nedgång	är	att	f lera	aktörer	
annonserat	tidiga	produktionsbegränsningar.		
Sågverk	som	Holmen,	SETRA,	Moelven,	SÖDRA,	
Vida,	ja	listan	kan	göras	lång,	har	förlängt	juluppe-
hållet.	Något	sågverk	har	redan	tagit	bort	ett	skift.	
Detta	gäller	inte	bara	i	Sverige	utan	även	finska	
sågverk	har	dragit	i	handbromsen.	Vår	känsla	är	att	
denna	reaktion	är	starkare	än	vid	tidigare	konjunk-
tursvängningar.	Nu	är	den	stora	frågan	om	detta	
räcker.	Historiskt	har	sågverken	varit	urusla	på	att	
anpassa	produktion	till	efterfrågan.	Har	man	haft	
timmer	att	såga	så	har	man	sågat.	Skulle	sågverken	
kunna	skapa	en	situation	av	oro	för	trävarubrist	hos	
köparna	kan	vi	få	se	en	lugnare	utveckling	på	pris-
fallet	och	en	kortare	svacka.	Att	det	blir	ett	fortsatt	
prisfall	är	nog	däremot	solklart	i	detta	läge,	tyvärr.

Tufft för byggsektorn i Europa
Byggsektorn	går	nu	igenom	ett	långt	utdraget	
stålbad	i	Europa.	Statistiken	på	antalet	påbörjade	
boningshus	”Housingstarts”	talar	sitt	tydliga	språk.	
Under	de	senaste	2–3	åren	har	det	totala	husbyg-
gandet	minskat	med	20	%	i	Europa	(se	f igur	i	nästa	
kolumn).	Kom	då	ihåg	att	dessa	sif fror	inkluderar	
även	offentliga	lokaler	som	sjukhus	och	skolor	som	
varit	prioriterat	under	den	period	av	statliga	stimu-
lanser	i	samband	med	finanskrisen.	
Vi	har	gått	igenom	statistiken	för	”housing	starts”	
i	ett	antal	länder	i	Europa	och	jämfört	2007	med	
2010.	Spridningen	är	mycket	stor.	I	Tyskland	kom	
nedgången	redan	2004	och	där	har	byggandet	legat	
still	sedan	2007	och	man	kan	nu	se	en	liten	ökning	
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Byggandets utveckling inom EU för dels hus, inkluderar 
såväl offentliga lokaler som bostadshus, samt infra-
strukturella bygginvesteringar. 

Källa:	EU,	Woodstat

Var finns svenska sågverk i Kina?
När	mycket	ser	dystert	ut	på	sågverkshimlen	kan	vi	
visa	på	motsatsen	i	den	kinesiska	marknaden	som	
fullkomligt	har	exploderat.	Här	har	kanadensiska	
trävaruexporten	ökat	från	600	000	m3	till	ofattbara	
6	miljoner	m3	på	tre	år	och	kurvan	pekar	fortfarande	
rakt	upp.	I	Kina	planerar	man	att	bygga	10	miljoner	
bostäder	per	år!	Visserligen	bygger	man	i	sten	men	
även	här	f inns	behov	av	dörreglar,	fönster,	och	kanske	
takstolar	i	trä.	Hur	kan	det	då	komma	sig	att	Sverige	
som	stor	trävaruexportör	nästan	inte	f inns	på	denna	
marknad?	Många	säger	att	kineserna	inte	är	beredda	
att	betala	för	den	bättre	kvalitet	som	svenska	sågverk	



Timmerpriserna på väg ned
Timmerpriserna	toppade	under	sensommaren	och	
hösten.	Vändningen	kom	först	i	södra	Sverige	och	
fortsatte	sedan	norrut	där	toppen	passerades	för	
bara	någon	månad	sedan.	Som	vanligt	i	virkesmark-
naden	är	det	först	rotposterna	som	faller,	sedan	
minskas	tillägg	och	premier	och	sist	justeras	pris-
listan.	Vi	närmar	oss	nu	den	sista	fasen	där	några	
företag	redan	har	gått	ut	med	prissänkningar.	Det	
gäller	exempelvis	Holmen	i	södra	Sverige.	Men	f ler	
kommer	att	följa	efter.	Det	som	nu	pågår	är	ett	”tjuv-	
och	rackarspel”	där	ingen	vill	anses	som	”the	bad	
guy”	gentemot	skogsägarna.	Man	kan	i	viss	mån	säga	
att	det	i	denna	situation	är	mer	rakryggat	att	sänka	
prislistan	och	tala	om	vart	marknaden	är	på	väg.	
Effekten	för	skogsägaren	blir	ju	den	samma	även	om	
man	sänker	en	månad	tidigare.	

Det	enda	område	där	det	f inns	en	viss	osäkerhet	om	
när	prislistesänkningarna	slår	till	är	i	norra	Sverige	
där	sågverken	avvaktar.	Vår	tro	är	dock	att	det	bara	
är	en	tidsfråga	innan	sänkningarna	slår	till	även	där.	
Norrskog	har	ju	faktiskt	redan	sänkt.

Osäkert vart massavedspriserna tar vägen
De	få	industrier	som	producerar	pappersmassa	för	
avsalu	har	tjänat	oerhört	mycket	pengar	det	senaste	
året.	Mycket	talar	för	att	den	goda	lönsamheten	fort-
sätter	ett	tag	till.	Den	pappersrelaterade	industrin	
går	överlag	bra	med	ett	stort	undantag	för	tryckpap-
per	som	gått	uruselt	under	en	längre	tid.	Nu	kommer	
prisökningar	på	tidningspapper	men	sannolikt	räcker	
inte	dessa	för	att	komma	upp	i	en	tillfredställande	
lönsamhet.	All	industri	kör	för	fullt	bortsett	från	
planerade	underhållsstopp.	Behovet	av	massaved	är	
därmed	stort	även	framåt.	

producerar.	Dessutom	är	det	stora	andelar	insekts-
skadad	ved	från	västra	Kanada	som	går	till	Kina.	Det	
kan	så	vara,	men	Kina	är	en	enorm	marknad	med	
en	oändlig	spridning	av	samhällsklasser,	betalnings-
förmåga	och	behov	av	kvalitetsklasser.	Om	vi	aldrig	
vänjer	kineserna	vid	högkvalitativa	skandinaviska	
produkter	så	kommer	någon	annan	exportör	istället	
att	vänja	dem	vid	sina	produkter.	Dags	att	vakna,	
tåget	går	med	full	fart	framåt.

TIMMER OCH MASSAVED

AVVERKNINGSTIPS TILL SKOGSÄGARNA

Extrem aktivitet i skogen
Vi	kan	blicka	tillbaks	på	en	höst	med	extremt	hög	ak-
tivitet,	framförallt	på	slutavverkningssidan	i	nästan	
hela	landet.		

Höga	timmerpriser	har	gjort	att	skogsägarna	varit	
smarta	nog	att	passa	på.	Nu	har	dessutom	vintern	
slagit	till	med	all	kraft	i	hela	landet	vilket	gör	att	vi	
kommer	att	få	ut	ytterligare	volymer	från	områden	
som	bara	kan	avverkas	under	den	tjälade	perioden.
Virkesf lödet	har	alltså	varit	stort,	framförallt	på	tim-
mer.	Men	som	alla	vet	så	blir	det	även	massaved	och	
energi	när	timmerskogen	faller.		

Sänks avverkningen med dämpade timmerpriser?
Frågan	är	nu	om	avverkningsnivåerna	kommer		
att	sänkas	genom	de	timmerprissänkningar	som	
genomförs	runt	om	i	landet?		
Ja	allt	talar	för	det,	även	om	det	f inns	en	kategori	
skogsägare	som	ser	att	timmen	är	slagen	och	med	
andan	i	halsen	rusar	ut	i	skogen	när	marknaden	
redan	vänt.	Skogskonton	kommer	nu	att	fyllas	i	vår	
och	kapitalbehovet	kommer	inte	att	vara	lika	stort	
framåt.	Men	kom	ihåg	att	även	om	de	extrema		
toppriserna	passerat	så	är	prisnivån	fortfarande	
mycket	bra.
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Danske	Bank	i	Sverige	är	ett	nätverk	av	femton	provinsbanker		
med	gemensamma	specialistenheter	och	administrativa	enheter.

I	nätverket	av	provinsbanker	ingår	Bohusbanken,	Gävleborgs	Provinsbank,	
Hallands	Provinsbank,	Jämtlands	Provinsbank,	Närkes	Provinsbank,	Skaraborgs		
Provinsbank,	Skånes	Provinsbank,	Smålandsbanken,	Sundsvallsbanken,	Sörmlands		
Provinsbank,	Upplandsbanken,	Värmlands	Provinsbank,	Västerbottens	Provinsbank,		
Västmanlands	Provinsbank,	Älvsborgs	Provinsbank	samt	Östgöta	Enskilda	Bank.
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De	f lesta	industrier	indikerar	goda	massavedslager	
framförallt	från	Mellansverige	och	norrut.		
I	Sydsverige	är	det	lite	mer	osäkert.	Det	är	definitivt	
brist	på	lövmassaved.	Frågan	är	då	vart	massaveds-
priserna	tar	vägen.	I	grundalternativet	är	vår	tro	att	de	
ligger	fast.	Men	skulle	timmerpriserna	sjunka	så		
dramatiskt	att	slutavverkningsnivåerna	rasar	sam-
tidigt	som	sågverken	drar	ner	produktionen	och	
därmed	sågverksflisvolymerna	sjunker	så	kommer	
den	cellulosabaserade	industrin	att	tvingas	till	åtgär-
der	för	att	stimulera	avverkningarna.	Det	som	ligger	
närmast	till	hands	är	då	att	exempelvis	SÖDRA	höjer	
massavedspriset	ytterligare	ett	steg	under	vintern.	
Men	i	dagsläget	ser	vi	alltså	inga	sådana	indikationer.

Sydsverige - dags att fokusera på gallring 
Sydsverige	har	haft	de	högsta	timmerpriserna	
någonsin.	Nu	sjunker	dom	och	vi	räknar	med	att	
sänkningarna	fortsätter.	För	dig	som	planerar	att	
slutavverka	inom	de	närmaste	två	åren	kan	det	ändå	
vara	ett	alternativ	att	kontrollera	marknaden	så	fort	
som	möjligt	för	att	säkerställa	ett	bra	pris.	Fokusera	
då	på	grandominerade	bestånd.	På	sikt	tror	vi	att	de	
höga	timmerpriserna	kommer	tillbaks	då	Holmens	
(Braviken)	och	SÖDRAS	(Värö)	jättesågar	drar	igång	
för	fullt.	Fortsätter	de	sämre	sågverkskonjunkturen	
tror	vi	dock	att	bägge	företagen	”smygstartar”	för	att	
inte	tvingas	betala	skyhöga	timmerpriser	och	sam-
tidigt	producera	trävaror	till	förlust.	För	dig	som	har	
slutavverkningbestånd	med	låg	bärighet	kan	det	vara	
ett	bra	tillfälle	att	utnyttja	den	kalla	vintern.

För	övriga	skogsägare	rekommenderar	vi	att		
fokusera	på	gallring.	Massavedspriserna	har	höjts	
till	goda	nivåer.	Gallringsvolymerna	har	legat	på	
extremt	låga	nivåer	i	Sydsverige	under	lång	tid	och	
skogen	måste	gallras	för	att	förberedas	för	stormar	
och	ge	bra	netton	i	framtiden.	När	det	gäller	gallring	
är	det	inte	alls	lika	viktigt	för	din	ekonomi	att	pricka	
in	pristopparna	som	det	är	för	slutavverkning.		
Tidiga	beståndsvårdande	gallringar	skall	alltid	
göras	oberoende	av	konjunktur.

Mellansverige och södra Norrland - gallring även här
Här	gäller	i	princip	samma	råd	som	i	Sydsverige	med	
den	skillnaden	att	det	inte	är	självklart	att	timmerpri-
serna	de	närmsta	åren	kommer	upp	i	samma	nivåer	
som	under	hösten.	SETRAs	sågar	är	till	salu	och	
det	är	osäkert	om	dessa	försäljningar	kommer	till	
stånd.	Det	är	inte	troligt	med	någon	större	utökning	
av	sågkapaciten	i	området	under	de	närmaste	åren.	
Behöver	du	slutavverka	så	slå	till	direkt	efter	att	du	
kollat	marknaden.	Fokusera	då	på	grandominerade	
bestånd.	Även	för	dig	som	har	slutavverkningsbe-
stånd	som	kräver	drivning	på	tjälad	mark	kan	det	
vara	läge	att	utnyttja	den	kalla	vintern.	
Annars	är	det	fokus	på	gallring	även	i	detta	om-
rådet.	Massavedspriserna	ligger	på	vettiga	nivåer.	
Beståndsvårdande	gallring	skall	alltid	göras	utan	
hänsyn	till	konjunkturen.	I	anslutning	till	Mälardalen	
kan	vi	dessutom	få	se	höga	energivedspriser	om	
den	kalla	vintern	fortsätter	på	samma	sätt	som	
förra	året.	

Norra Sverige - fortsatt full aktivitet
Här	är	fortfarande	inte	timmerprissänkningarna	
någon	realitet	när	det	gäller	prislistorna	i	alla	fall,	
bortsett	från	Norrskogs	sänkning	i	södra	delen	av	
detta	område.	Därför	f inns	all	anledning	att	snabbt	
teckna	kontrakt	om	det	är	aktuellt	med	slutavverk-
ning	de	närmaste	åren.	Fokusera	då	på	gran-
dominerade	bestånd.
Massavedspriserna	ligger	på	bra	nivåer	och	det		
är	därför	en	bra	tid	för	gallring	såväl	med	timmer-	
innehåll	eller	utan.	För	de	som	kunnat	utnyttja		
bristen	på	massaved	i	Finland	finns	det	en	risk		
för	att	dessa	tider	är	över	och	att	virkesf lödet		
till	och	med	skulle	gå	i	andra	riktningen.		
Full	aktivitet	i	skogen	alltså.



KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKES-
MARKNADEN

Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på 
marknaden och råvarusituationen.

Lars Martison, koncernchef och 
delägare i Martinsons.	Ett	av	
norra	Sveriges	största	trävaru-
företag	med	hög	förädlingsgrad.	
www.martinsons.se	

Trävaror: Vi	känner	ett	motstånd	
på	marknaden	som	beror	på	för	

högt	utbud	kombinerat	med	att	vintern	är	här.	I	
Europa	ser	jag	inte	något	land	där	marknaden	är	bra	
förutom	Sverige.	Vi	får	dock	positiva	signaler	från	
Tyskland.	I	den	starka	Nordafrikanska	marknaden	
tar	det	emot	nu,	framförallt	på	furan.	Kom	ihåg	att	
där	f inns	affärsmän	av	yppersta	klass	som	nu	ser	
möjligheten	till	prissänkningar.	Japan	känns	fortfa-
rande	bra.	Generellt	ser	granen	inte	ut	att	doppa	lika	
mycket	som	furan.	
Timmer:	Vi	kontrakterar	fortfarande	bra	även	om	
priserna	sjunkit	sedan	senhösten.	Prissänkningen	
kommer	att	fortsätta	successivt	och	tallen	pressas	
hårdare	än	granen.	Vi	klarar	inte	att	köra	sågverken	
på	dessa	prisnivåer.	
Massaved:	Även	om	industrin	har	hyfsade	lager	
tror	jag	att	man	är	beredd	att	höja	priserna	för	att	
behålla	virkesf lödet.

Santhe Dahl, koncernchef och 
delägare i VIDA AB.	Ett	av	Syd-
sveriges	största	sågverksföretag.	
www.vida.se	

Trävaror:	Det	är	rätt	dystert.	I	
Europa	har	produktionen	ökat	med	
6	milj.	m3	(9	%)	och	det	tålde	inte	

marknaden.	Balansen	mellan	utbud	och	efterfrågan	
saknas	även	om	det	nu	sker	lagerförf lyttningar	från	
köpare	till	säljare.	Dystrast	är	USA	där	Kanadensiska	
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sågverk	tjänar	pengar	med	billig	råvara.	Huspriserna	
är	avgörande	för	sågverkssektorn	och	de	sjunker	
nästan	överallt	utom	i	Sverige.	Ovanpå	detta	är	tim-
merpriserna	på	rekordnivåer.	Om	man	summerar	så	
kan	2011	bli	mitt	tuffaste	sågverksår	efter	33	år	i	
branschen.
Timmer:	Sedan	en	månad	sjunker	nu	timmerpri-
serna	och	detta	kommer	att	fortsätta.	Tallen	är	mest	
pressad.	Jag	tror	ändå	på	ett	fortsatt	bra	timmerut-
bud	då	sänkningen	sker	från	extrema	nivåer.
Massaved:	I	Sydsverige	är	det	underskott	på	massa-
ved	och	allt	talar	för	ett	fortsatt	drag	efter	ved.	Här	
blir	det	i	alla	fall	inga	prissänkningar.

Karl Hedin, koncernchef och 
ägare i familjeföretaget Karl 
Hedin AB. Ett	av	Mellansvariges	
största	sågverks-	och	bygghandel-
företag.	www.hedins.se	

Trävaror: Marknaden	präglas	
av	stigande	lager	skapade	av	en	

överproduktion	i	en	svagt	ökande	marknad.	Fallet	blir	
inte	lika	brant	som	vid	f inanskrisen	men	konsumtio-
nen	kommer	inte	att	dra	igång	under	2011.	Europas	
dåliga	ekonomier	pressar	konsumtionen	men	Nord-
afrika	avviker	positivt	även	om	det	är	fullt	med	varor	
där	just	nu.	Tyvärr	tror	jag	inte	att	Skandinaviska	
sågverk	anpassar	produktionen	till	efterfrågan	utan	
”här	kommer	det	att	sågas	på”.	Då	kommer	prissänk-
ningarna	i	vår	och	sen	brukar	priserna	plana	ut	på	en	
låg	nivå	med		lönsamheten	i	botten	tills	det	vänder,	
tidigast	om	ett	år.
Timmer: 	Även	om	priserna	faller	ser	jag	ett	starkt	
utbud.	Det	f inns	alltid	en	falang	skogsägare	som	sti-
ger	på	tåget	sent.	Den	sämre	lönsamheten	äter	sig	in	
i	själarna	på	såväl	virkesköpare	som	skogsägare	och	
då	kommer	virket	även	vid	lägre	priser.	Ändå	mot-
svarar	inte	prisfallet	det	på	trävaror.
Massaved:	Fiberindustrin	går	ganska	bra,	tryckpap-
per	undantaget.	Med	en	viss	minskad	sågproduktion	
så	minskar	f lisf löden	att	då	tvingas	man	hålla	upp	
f lödet	med	prisökningar	som	följd.

 

Danske	Bank	i	Sverige	är	ett	nätverk	av	femton	provinsbanker		
med	gemensamma	specialistenheter	och	administrativa	enheter.

I	nätverket	av	provinsbanker	ingår	Bohusbanken,	Gävleborgs	Provinsbank,	
Hallands	Provinsbank,	Jämtlands	Provinsbank,	Närkes	Provinsbank,	Skaraborgs		
Provinsbank,	Skånes	Provinsbank,	Smålandsbanken,	Sundsvallsbanken,	Sörmlands		
Provinsbank,	Upplandsbanken,	Värmlands	Provinsbank,	Västerbottens	Provinsbank,		
Västmanlands	Provinsbank,	Älvsborgs	Provinsbank	samt	Östgöta	Enskilda	Bank.
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SKOGSÄGARPROFILEN

I	denna	serie	intervjuar	vi	några	av	landets	mest	
erfarna	och	kompetenta	skogsägare	som	visat	ett	
starkt	intresse	skogen	som	placering.	

Carl Silfverschiöld	är	VD	för	
Koberg	&	Gåsevadholms	Gods-
förvaltning	som	driver	familjens	
egendomar	Koberg	i	Västra	Göta-
land,	Gåsevadholm	i	Halland	samt	
mark	i	Lettland.	Egendomarna	om-
fattar	totalt	12	000	ha	(9	000ha	
skog)		i	Sverige	och	5	400	ha	i	

Lettland.	Koberg	och	Gåsevadholm	har	varit	i	fa-
miljens	ägo	sedan	i	mitten	av	1700-talet	då	Niclas	
Sahlgren	etablerade	de	två	f ideikommisserna.	Niclas	
var	delägare	i	Ostindiska	Kompaniet,	kanske	ett	av	
Sveriges	mest	lönsamma	företag	någonsin.		

1000 klövvilt per år!
Omsättningen	i	företaget	domineras	av	skogen	med	
75–80	%.	Jordbruk	och	fastighetsförvaltning	står	för	
ca	10	%	vardera	medan	jaktinkomsterna	ger	en	för-
sumbar	men	växande	del	av	omsättningen.	Markerna	
är	extremt	viltrika	och	varje	år	skjuts	ca	1000	klöv-
vilt,	framförallt	dovhjort	men	även	vildsvin	och	älg.	
Vi har nu börjat vidareförädla viltkött under ”Koberg 
Vilt”, www.kobergvilt.se vilket kan bli en intressant 
verksamhet på sikt, säger Carl.	Han	är	generellt	nöjd	
med	viltförvaltningen	där	man	lyckats	hålla	skogs-
skadorna	på	en	rimlig	nivå	mycket	tack	vare	400	ha	
viltåkrar	samt	utfodring.

Vi anpassar våra avverkningar efter konjunkturen
I vår svenska verksamhet har vi, i dag, en tillväxt på 
65 000 m3sk. Historiskt har vi avverkat en bråkdel 
av tillväxten och byggt virkesförråd. Men stormarna 
Gudrun & Per blev en tankeställare då det blåste ned 
ca 3 årsavverkningar framförallt i Halland. På senare 
år har vi gallrat hela 1 000 ha årligen, dels för att 
förbereda bestånden för framtida stormar men goda 
massavedspriser har naturligtvis hjälpt till. För 
slutavverkning har vi riggat organisationen, med 
liten andel fast personal, för att öka f lexibiliteten och 

anpassa avverkningen efter virkespriserna. 
Därför har vi sålt en stor andel slutavverkningar 
under det senaste året då timmerpriserna varit på 
topp. När nu timmerpriserna sjunker går vi in i en an-
nan fas. Själv tror jag ändå på höga timmerpriser om 
några år igen. Men vi får nog vänja oss en marknad 
som svänger allt mer framåt, säger Carl.

Vi fortsätter att köpa skogsmark framförallt i Baltikum
Jag kommer så väl ihåg när jag stod nere i Lettland 
en dag i maj 2003. Jag ställde mig då frågan:
 – Varför skall den här marken kosta mindre än en 
20-del av den i Sverige, (ca 2 kkr/ha)? Mark som är 
minst lika bra som den svenska i ett grannland som 
är på väg in i EU. Sedan dess har vi successivt köpt 
över 5 000 ha i tre stora, välarronderade skiften. 
Det har jag aldrig ångrat! Även om priserna stigit 
till kanske 8 kkr/ha så köper vi fortfarande, men då i 
anslutning våra innehav. Även om priserna i Sverige 
känns alldeles för höga köper vi även här. Men då 
måste marken gränsa till oss. Den kortsiktiga kalky-
len känns ju inget vidare.

Värdet av hög boniteten är underskattat
Mitt råd till den som vill investera i skog är att lyfta 
blicken från snittpriserna per kubikmeter i regionen 
och fokusera på skogsbruksplanen. Man kan aldrig 
underskatta värdet av en hög bonitet. Den har man 
med sig även när skogen är avverkad. Dessutom är 
åldersklassfördelningen viktig. Den anger kassa-
f lödet från skogen. Du skall köpa fastighet efter din 
förmåga. Skog är lågavkastande och kan inte belånas 
så mycket även om värdeutvecklingen varit bra.  
- Ett höjt markvärde betalar ingen amortering!

Skogen en trygg ryggrad både ekonomin och själen
Jag är ju född och uppvuxen på landet ändå är det 
med ökad erfarenhet och ålder som fascinationen 
för skogen ökat. Skogen är en trygg ryggrad för både 
ekonomin och själen. Jag kommer så väl ihåg den ”11 
september”. Man undrade vart världen hade tagit vä-
gen? Då gick jag ut i skogen och kände ett ökat lugn, 
en sådan fruktansvärd dag, avslutar Carl. 



520 kr/ m3sk

378 kr/ m3sk
272 kr/ m3sk

297kr/ m3sk

501 kr/ m3sk

-2 %

+14 %

+6 %

+5 %

-1 %

Danske	Bank	i	Sverige	är	ett	nätverk	av	femton	provinsbanker		
med	gemensamma	specialistenheter	och	administrativa	enheter.

I	nätverket	av	provinsbanker	ingår	Bohusbanken,	Gävleborgs	Provinsbank,	
Hallands	Provinsbank,	Jämtlands	Provinsbank,	Närkes	Provinsbank,	Skaraborgs		
Provinsbank,	Skånes	Provinsbank,	Smålandsbanken,	Sundsvallsbanken,	Sörmlands		
Provinsbank,	Upplandsbanken,	Värmlands	Provinsbank,	Västerbottens	Provinsbank,		
Västmanlands	Provinsbank,	Älvsborgs	Provinsbank	samt	Östgöta	Enskilda	Bank.
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FASTIGHETSMARKNADEN 

Vinter och timmerprisfall kyler het 
skogsfastighetsmarknad
Optimismen	hos	landets	skogsägare	och	fastighets-
köpare	verkar	vara	outsinlig.	Med	timmerpriser	som	
sjunker	från	rekordnivåer	och	”all	time	high”	på	vä-	
larronderade	skogfastigheter	så	räknar	ändå	skogs-
ägarna	med	ökade	timmerpriser	och	höjda	fastighets-
priser	nästa	år,	enligt	LRF	Konsults	Skogsbarometer.	
Det	har	dom	i	och	för	sig	gjort	så	länge	vi	kan	minnas	
i	ovan	nämnda	barometer.	Svaren	i	sig	manar	ändå	till	
viss	eftertanke.	Timmerpriserna,	som	helt	klart	är	på	
väg	ned,	har	skogsägarna	små	möjligheter	att	påverka,	
under	förutsättning	att	dom	inte	slutar	att	avverka	helt	
och	hållet.	Däremot	är	det	skogsägarna	själva	som	sät-
ter	priserna	på	fastighetsmarknaden.	Uppemot	70	%	
av	alla	skogsmarksköp	görs	av	redan	befintliga	skogs-
ägare.	I	många	fall	köper	man	med	pengar	man	tjänat	på	
tidigare	prisuppgångar	på	den	egna	fastigheten.	Detta	
blir	därför	ett	cirkelresonemang.	Positiva	skogsägare	
med	högre	markvärden	är	hela	tiden	beredda	att	betala	
mer	om	skogen	ligger	bra	till.	Även	om	allt	nu	talar	för	
att	marknaden	kyls	av	något	så	är	det	alltid	riskabelt	att	
prognostisera	en	prisnedgång.	Det	lätta	och	fega	är	att	
alltid	förutspå	en	prisuppgång.	Det	har	ju	under	nio	år	
av	tio	varit	rätt.	Det	svåra	är	att	pricka	in	nedgångarna.	
Vi	tror	ändå	på	svagt	dämpad	marknad	under	vintern	
och	våren.	Med	ökat	utbud	ökar	också	prisspridningen	
mellan	det	som	är	attraktivt	och	det	som	exempelvis	
har	sämre	läge,	”ruffiga”	hus	och	dålig	arrondering.	

Kända mäklare ger sin syn på hur fastighets-
marknaden ser ut just nu och tron om framtiden.

Karl Danielsson,  ordförande på 
konsult- och mäklarfirman AREAL,	
specialist	på	större	egendomar.	
www.areal.se	

Hösten	har	gett	många	avslut	på	
höga	nivåer.	Dom	bygger	på	en	
kapitalstark	men	smal	topp	bland	

spekulanterna.	Detta	manar	till	viss	eftertanke	mot	
bakgrund	av	att	utbudet	ökar.	40-talisternas	länge	
förväntade	generationsväxlingsboom	verkar	ha	tagit	
fart.	Detta	kombinerat	med	lägre	virkespriser	och	
högre	räntor	gör	att	vi	tror	på	oförändrade	eller	något	
sjunkande	fastighetspriser	framåt.	Jag	vill	inte	utfärda	
någon	bubbelvarning	men	man	måste	komma	ihåg	att	
den	värdeökning	vi	sett	på	mark	under	de	senaste	tio	
åren	ändå	bör	ställas	i	relation	till	BNP-utvecklingen.		
Men	med	tanke	på	den	intensiva	växtförädlingen	så	
kanske	det	finns	träd	som	växer	till	himlen?

MASSAMARKNADEN

Teemu Salonen Skogsindustrianalytiker på  

Investment Research,  Danske Market Equities 

Kort- och långfiber går skilda vägar
De	globala	lagren	för	kort-	och	långfiber	gick	skilda	vä-
gar	i	oktober.	Medan	långfiberlagret	sjönk	med	en	dag	
till	26	dagar	så	ökade	kortfiberlagret	till	höga	43	dagars	
förbrukning!	Att	jämföra	med	38	dagar	i	september.	
Med	minskat	intresse	från	de	så	viktiga	kinesiska	köp-
arna	kommer	vi	att	se	en	fortsatt	press	på	massapriser-
na	under	de	kommande	månaderna,	framförallt	på	kort-
fiber.	Ledande	massaproducenter	av	eucalyptusmassa	
som	Fibria,	Arauco	och	CMPC		har	redan	aviserat	pris-
sänkningar	i	december	på	hela	USD	50/ton.	Detta	ökar	
risken	för	prissänkningar	även	på	den	europeiska	kort-
fibern	under	de	kommande	månaderna.	I	rakt	motsatt	
riktning	pekar	den	långfibriga	massan	från	pinus	radiata	
där	Arauco,	Botnia,	Mercer	och	Canfor	har	aviserat	
prishöjningar	i	december	på	USD	10-20/ton.	Generellt	
tror	vi	att	europeiska	barrmassaproducenter	skall	ha	
goda	möjligheter	att	hålla	dagens	priser,	i	dollar,	relativt	
oförändrade	under	de	närmaste	månaderna.

Priser på skogsfastigheter. Hösten 2010

													Källa:	Lantmäteriet

Hur gör man en bättre gårdsaffär?
I	nuvarande	marknad	är	det	viktigare	än	någonsin	att	du	
gör	hemläxan	innan	du	köper	eller	säljer	din	gård.
Då	är	det	självklart	att	kontakta	någon	av	våra	erfarna	
Skogs-	&	Lantbruksspecialister	för	en	genomgång	i	god	
tid	innan	köp	eller	försäljningen.	Vi	garanterar	att	det	är	
väl	använd	tid.	www.danskebank.se
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Johan	Freij
Af färsområdeschef	 	
Skog	och	Lantbruk
Danske	Bank	i	Sverige
Ansvarig	utgivare
Telefon	0752-48	12	61

Jag	tar	gärna	emot	synpunkter	och	
idéer	från	dig	som	läsare.	
Skicka	dem	till:
johan.freij@danskebank.se

RÄNTA OCH VALUTA

Bankens	Sverigeekonom	Roger	
Josefsson	ger	sin	syn	på	ränte-	och	
valutasituationen.	http://danske-
analyse.danskebank.dk		

Kronan fortsätter att stärkas
Kronförstärkning	har	stannat	av	
de	senaste	veckorna,	och	kronan	
har	till	och	med	försvagats	mot	

ett	antal	valutor.	Detta	förklaras	av	att	Riksbanken	
överraskade	marknaden	vid	sitt	senaste	möte.	Genom	
att	justera	ned	prognosen	om	räntehöjningar	fram-
stod	Riksbanken	inte	lika	tydlig.	Marknaden	aktörer,	
framförallt	utländska,	befarade	då	ytterligare	negativa	
överraskningar	och	tog	det	säkra	före	det	osäkra	och	
övergav	därför	den	svenska	kronan.	
Vår	tro	är	att	rekylen	är	tillfällig.	Även	om	vi	kanske	
är	den	prognosmakare	med	minst	positiv	bild	så	ser	
Svenska	fundamenta,	ur	alla	aspekter,	mycket	starkare	
ut	än	våra	viktigaste	handelspartner.	I	såväl		
Storbritannien	som	Euroområdet	ska	det	genomföras	
finanspolitiska	åtstramningar	av	aldrig	skådad	om-
fattning	för	att	rätta	till	urusla	statsfinanser.	Detta	
innebär	svag	tillväxt	i	dessa	ekonomier	de	närmaste	
åren.	Detta	gäller	också	jätteekonomin	USA.		Men	även	
länder	med	mycket	stark	f inanspolitisk	ställning	och	
fantastisk	ekonomisk	utveckling	som	exempelvis	Kina	
och	Brasilien,	kommer	sannolikt	att	gå	från	kraftigt	
expansion	till	milt	åtstramande	under	2011.	
Tack	vare	att	Sverige	haft	en	väl	avvägd	finanspolitik		
sedan	i	början	av	1990-talet	f inns	det	inte	några	
större	obalanser	att	tala	om,	bortsett	från	bostads-
marknaden.	Sverige	ser	helt	enkelt	fantastiskt	ut,	i	
synnerhet	om	vi	jämför	med	vår	omvärld.	Och	valuta-
kurser	uttrycker	just	hur	en	ekonomi	förhåller	sig	till	
en	annan.	Inte	undra	på	att	Danske	Bank	tror	på	en	
stärkt	krona	ned	mot	6.21	till	USD	och	under	9.20	mot	
EUR	samt	ett	gott	stycke	under	11	mot	GBP.	

Den	svenska	ekonomins	styrka,	är	också	det	grund-	
läggande	argumentet	varför	vi	räknar	med	att		
Riksbanken	höjer	räntan	ytterligare	tre	gånger	upp		
till	ca	1.75%	under	första	halvåret	2011.	Därefter	tror	
vi	att	omvärldens	svaga	utveckling	blir	mer	kännbar	för	
svensk	exportindustri,	särskilt	med	ytterligare	kronför-
stärkning.	Sannolikt	eroderar	Riksbankens	argument	
för	f ler	höjningar	och	man	”tvingas”	stanna	på	nivån	
runt	1.75%	för	överskådlig	framtid.
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Lager av massa globalt samt pris på barrmassa (NBSK) 


