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Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu?  
Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart!

Sågverken går nu igenom ett ”titanbad” av sällan skådat slag  
och sågverksnedläggningarna duggar tätt. För en tid sedan kom 
signaler om nödvändiga prishöjningar från Europa och många  
trodde att marknaden skulle ta fart. Förhoppningarna verkar nu 
komma på skam och marknaden står och väger. Byggandet i väst-
världen har under en lång tid legat på mycket låga nivåer med ras 
på uppemot 90 % i Spanien, 75 % i USA och f lera andra länder. 
Även svenskt trähusbyggandet är på historiskt låga nivåer men här 
räddas sågverken av renoveringshysterin med ROT-avdraget. Sam-
tidigt har inte sågproduktionen sjunkit i alls samma utsträckning. 
Detta beror på att trävarorna funnit andra marknader som Nord-
afrika för nordiska trävaror och Kina för de ryska. Ett så lågt byg-
gande som vi nu har i Europa kan inte fortgå hur länge som helst 
och för varje dag som går kommer vi närmare vändningen. När väl 
byggandet tar fart i Europa frågar man sig var dessa trävaror skall 
komma ifrån. De sågverk som övervintrar denna istid torde ha en 
mycket positiv framtid framför sig. Det är sannolikt läge att slå till 
och bygga sitt trähus nu. Virket blir kanske aldrig billigare.
(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 ekono-
misk analys av läget för skog och skogsprodukter.  
 
För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på 
www.danskebank.se/prenumeration

VAR SKALL EUROPA HÄMTA SINA TRÄVAROR 
I FRAMTIDEN? Fokusartikel av Johan Freij.
 
Västvärldens byggande på extremt låga nivåer
Byggandet i västvärlden har under f lera år legat på 
mycket låga nivåer. Utvecklingen startade redan 
innan finanskrisen framförallt i USA där husbyggan-
det gått från drygt 2 till 0,5 miljoner enheter på fem 
år. Europa har haft en liknande utveckling, om än 
inte lika dramatisk. Här varierar situationen väldigt 
mycket mellan olika länder. Det värsta exemplet är 
kanske Spanien där antalet beviljade bygglov gått 
från ca 850 000 till knappt 120 000 enheter inom 
loppet av ca tre år. Kom då ihåg att antalet bygglovs-
ärenden som aldrig realiseras har ökat under denna 
period. En liknande situation har vi sett på Irland. 
Även på en sådan jättemarknad som Storbritannien 
har husbyggandet halverats, och på två år gått från 
180 000 byggstarter till knappt 90 000.
Tyskland har haft en lugnare utveckling där byggan-
det legat relativt stabilt sedan deras ras på 30 % 
som skedde redan 2006.

Även i Sverige ligger bostadsbyggandet på histo-
riskt låga nivåer. De senaste 12 månaderna har det 
beviljats bygglov på 11 000 småhus medan endast 
8 000 projekt har startats. Så sent som 2006 låg vi 
på ca 14 000 småhusstarter. Det som räddar den 
svenska situationen är den intensiva renoverings-
hysterin som pågår tack vare ROT-avdraget. Utan 
detta hade det varit nattsvart för trävarukonsum-
tionen även i Sverige. En marknad som alla sågverk 
hyllar som den riktigt stabila.

Frankrike är det land som avviker. Där skedde ett 
fall i husbyggandet på 25 % under f inanskrisen men 
redan nu är man uppe i en högre byggtakt än tidigare 
och under 2011 kommer man att med råge passera 
byggstarter av 400 000 bostadsenheter. Det är 
också Frankrike som de svenska sågverkscheferna 
nämner som den enda riktigt glada exportmarknaden 
för tillfället, se f igur nedan.

Trävarorna finner nya marknader
Samtidigt som vi sett detta veritabla ras för byg-
gandet i huvuddelen av Europa fortsätter sågproduk-
tionen att rulla på. Jätten Tyskland har gått från en 
produktion på knappt 24 milj. m3s under rekordåret 
2007 till en årstakt på ca 21 miljoner i dagsläget.   
Finland som kanske drabbats hårdast av såväl valu-
taproblem som svårigheter med råvaruförsörjningen 
har gått från ca 13 till ca 10 milj. m3s sågad vara 
under de senaste två åren. I Sverige har det skett en 
marginell sänkning av sågningen från toppnoteringen 
på 18 miljoner ned till ca 17 miljoner m3s i dag.

Vart har då dessa trävaror tagit vägen? 
Som vi tidigare skrivit i nyhetsbrevet har den Nord-
afrikanska marknaden varit räddaren i nöden för de 
nordiska sågverken. Det ryska virket har däremot 
runnit österut mot Kina i allt större omfattning.
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Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner 
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Regionen Nordafrika/Mellanöstern har på bara  
några år blivit Sveriges viktigaste exportmarknad 
med en andel av exporten på hela 28 % i februari 
innan de värsta oroligheterna bröt ut, se f igur nedan.

Regionen har en befolkning på 355 miljoner männis-
kor varav 64 % är under 30 år. Här importeras ett 
brett spektrum av kvaliteter från de lägsta som an-
vänds till gjutformar till bättre snickerikvaliteter som 
i sin tur vidareförädlas till byggkomponenter och 
möbler. För tillfället pågår en demokratiseringspro-
cess i området vilket skapat oroligheter på f lera håll. 
Tidigare var Ryssland huvudexportör till dessa 
marknader men på senare år har denna dominans 
minskat allteftersom den ryska hemmamarknaden 
stärkts parallellt med att den ryska exporten till 
Kina exploderat, se f igur i höger kolumn. Billigt ryskt 
exportvirke svämmar alltså inte ut över Europa och 
Mellanöstern på samma sätt som tidigare.

En slutsats man måste dra är att för varje dag som 
det europeiska byggandet kvarstår på denna låga 
nivå så ökar det framtida behovet av ändamålsenliga 
bostäder. Vi rör oss alltså närmare den punkt då byg-
gandet kommer att dra igång på allvar i Europa och 

Andelen exporterade trävaror som går från 
Sverige till Nordafrika och Mellanöstern

 
 

 
 

Trävaror kommer kanske aldrig att bli billigare än nu!
Den fråga man då måste ställa sig är varifrån Europa 
skall ta alla dessa trävaror när väl byggandet drar 
igång och f ler europeiska länder får en situation som 
Frankrike har idag. 
En sak är säker. Byggandet i Kina kommer inte att 
minska. Användningen av inhemskt virke i Ryssland 
kommer heller inte att minska då vi ser en stark be-
folkningstillväxt och ökad levnadsstandard i området. 
Med all sannolikhet så kommer behovet av virke i 
Nordafrika och Mellanöstern att på sikt öka ytterliga-
re. Som i alla marknadsekonomier handlar det alltid 
om att den som kan betala kommer att få sin råvara. 
Vår slutsats är att priserna på sågade trävaror kom-
mer att få ett kraftigt uppsving och sannolikt hänga 
på det globala ”råvaru-racet” vi sett de senaste åren.

-Sågat virke kommer kanske aldrig att bli billigare 
än det är nu. Det är bara att börja bygga i trä innan 
boomen i Europa och USA kommer!

Källa: Woodstat
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även USA. Om detta sker om ett eller två år är oklart 
och beror mycket på hur återhämtningen i de olika 
ländernas ekonomier fortlöper. 
Men att vändning kommer torde stå klart.

Rysslands export av trävaror per månad till  
tidigare Sovjetrepubliker, Kina och Europa

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank som består av ett nätverk med lokala banker. 
Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största f inanskoncerner med verksamhet i f lera länder.
 
Våra kunder är ambitiösa företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, 
snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 400 medarbetare, 
ett 50-tal bankkontor och fyra f inanscenter.



BANKEN ANALYSERAR VIRKESMARKNADEN

SÅGADE TRÄVAROR

Extremt osäker trävarumarknad
Efter att trävarupriserna pressats under de två sista 
kvartalen samtidigt som timmerpriserna inte sjunkit 
i samma omfattning är det nu mycket få sågverk som 
sågar med svarta sif fror. Från att trävarupriserna 
toppade förra hösten så bedömer vi att prisfallet va-
rierar mellan 12 – 20 %. Man skall dock komma ihåg 
att det är stora skillnader i prisutveckling beroende 
på vilken marknad och vilka kvaliteter man jobbar 
med.

För en dryg månad sedan började det komma 
signaler om höjda trävarupriser på gran i vissa 
Europamarknader. Det tändes en förhoppning i en 
annars håglös situation för sågverken. Man började 
nu kunna kompensera sig för den stora kronkursför-
stärkningen, viket var nödvändigt. Signalerna kom 
framförallt från Tyskland och Frankrike där byg-
gandet ändå rullar på. Som alla vet svänger trävaru-
marknaden snabbt och en prishöjningssignal brukar 
kvickt följas av f ler. Detta verkar tyvärr inte ske 
och nu står marknaden och väger. En representant 
beskrev situationen: ”Det är ingen rolig marknad 
just nu. Alla är missnöjda. Vi säljare för att vi inte får 
igenom nödvändiga prishöjningar. Köparna för att vi 
höjt priserna marginellt och slutkonsumenten för att 
dessa små prishöjningar direkt slussas vidare till 
byggmaterialsektorn.”

Vid vår rundringning har vi aldrig fått en mer varie-
rad bild än just nu. Sågverk med fokus på specialkva-
liteter, framförallt på gran eller de som är fokuserade 
på den Nordiska marknaden är mer positiva och tror 
på prishöjningar framåt. Furudominerade sågverk 
med stark exponering på exempelvis Nordafrika 
pratar fortfarande om prissänkningar.

Vi vågar därför inte, med säkerhet, ropa ”faran över” 
för att trävarupriserna nått den absoluta botten. 
Å andra sidan finns det inget som talar för några 

större, ytterligare prisfall beroende på att de höga 
råvarukostnaderna hos konkurrenterna bromsar en 
kraftigt ökad produktion. Vår prognos blir därför en 
försiktigt förbättrad marknad under de kommande 
månaderna samtidigt som vi ser en fortsatt mycket 
tuff höst för de f lesta sågverk, speciellt de som är fo-
kuserade på standardkvaliteter av konstruktionsvir-
ke. En riktig vändning av trävarumarknaden kommer 
vi sannolikt inte att se förrän 2012 och då med stöd 
från bl.a. det japanska återuppbyggnadsarbetet.

Sågverksnedläggningar men ändå ökad produktion!
När sågverksbranschen nu går igenom sitt ”titan-
bad” ser vi en tydlig konsolidering i branschen.
Under de senaste månaderna har vi kunnat läsa 
om nästan en sågverksnedläggning eller omstruk-
turering i veckan. I tabellen nedan redovisas några 
exempel på allt ifrån rena nedläggningar till i Möck-
elns fall en rekonstruktion som förhoppningsvis re-
sulterar i fortsatt verksamhet. Det man skall komma 
ihåg är att även om det aktuella sågverket läggs ned 
så f lyttas i många fall en del av produktionen till en 
annan enhet inom koncernen. Exempel på detta är 
Åtvidaberg, Stugun och Boo. Ofta blir också torkning, 
hyvling, etc. kvar på den aktuella orten.

 

Parallellt med denna nedläggningsvåg sker stora 
produktionsökningar på andra ställen. De största är 
SÖDRAs nya såg i Värö med en utökad produktion 
på ca 400 m3 som skall tas i drift i sommar och Hol-
mens helt nya såg i Braviken som startade i våras. 
Bravikensågen är i första fasen dimensionerad till 
en produktion på 550 000 m3s med en möjlighet att 
öka till 750 000 m3s. Produktionsstarten har  
tydligen gått långt bättre än förväntat och man 
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Sågverk   Ort  Produktion, m3s Åtgärd
Widtsköfle   Kristianstad     80 000  Konkurs
Traryd (Södra)  Markaryd   130 000  Konvertering till löv
Åtvidaberg (Södra)  Åtvidaberg   100 000  Nedläggning
Kopparfors (Stora Enso) Norrsundet   300 000  Nedläggning
Bo Hjortkvarn  Örebro   120 000  Nedläggning
Stugun (Gällö timber) Östersund   120 000  Nedläggning
Molla    Borås      25 000  Konkurs
Möckeln   Älmhult     90 000  Rekonstruktion

Omstrukturering av barrsågverk i Sverige våren 2011



överträffar i dag produktionsmålen med 20 % vilket 
innebär att man redan i år kommer att såga drygt 
300 000 m3s. Vi skulle dock inte bli förvånade om 
produktionen blir ännu högre. 
 
På det hela taget kan man inte dra någon annan slut-
sats att även om det för tillfället läggs ned ett stort 
antal sågverk så kommer den totala produktionska-
paciteten i Sverige att öka mellan 2010 och 2011.

Det enda område där vi bedömer att timmerbehovet 
blir lägre än tidigare är i nordöstra Mellansverige 
där Stora Enso lägger ned sin såg i Norrsundet. Den 
har innan nedläggning ett timmerbehov på 600 000 
m3fub. Efter vissa justeringar på andra enheter är 
vår gissning att denna nedläggning innebär en minsk-
ning av timmerbehovet med ca 400 000 m3fub. På 
sikt kommer konkurrerande sågverk att med största 
sannolikhet fylla även detta hål med produktionsök-
ningar.

TIMMER OCH MASSAVED 
 
Betydligt lägre kontraktering
De f lesta aktörer signalerar en förhållandevis låg 
kontraktering, framförallt på slutavverkning. Detta 
syns inte minst på avverkningsanmälningarna som 
nu är tillbaks på riktigt låga nivåer. Detta beror på 
f lera saker. Dels sitter många skogsägare nöjda efter 
ett mycket aktivt 2010. Man har helt enkelt inget 
behov av pengar. Dessutom har många företag stora 
rotlager efter köphysterin i höstas. Dessa tynger ba-
lansräkningarna samtidigt som det skapar ett tillfäl-
ligt lugn hos virkesköparna och man arbetar nu ned 
sina lager. Frågan är hur länge detta ”lugn” kommer 
att bestå. Fortsätter den låga kontrakteringen en bit 
in på sensommaren lär nervositeten komma igen.

Massavedsbrist i mellersta Sverige
Den fiberförbrukande industrin går för fullt i hela lan-
det och förbrukningen av massaved är därför hög. De 
signaler vi får är att massavedslagren ändå är hyfsat 
i balans både längst i norr och i söder. 

Däremot upplever vi en klar brist i Mellansverige och 
södra Norrland. Där har man också de lägsta mas-
savedspriserna i landet vilket kan ge en indikation på 
vad som kommer att ske framåt. Med nedläggningen 
av sågverket i Norrsundet lär timmertillgången vara 
bättre här än på många andra håll i landet. Detta gör 
att man inte kan förlita sig på ökad slutavverknings-
aktivitet för att dra ut massaveden ur skogen.

Glöm inte att röja - det ger hög ränta på pengarna!
En uppmaning till alla skogsägare i hela landet. Det 
är nu det är tid för ungskogsröjning. Det slarvas 
alldeles för mycket med detta hos många skogsägare 
vilket senare orsakar dyra gallringar med låga net-
ton. Har du inte haft tid under de senaste åren så 
kommer du inte att ha tid i år heller, beställ därför 
röjningshjälp! Röjning är en mycket god investering 
i skogen som ger en förräntning som till och med 
kan mäta sig med Danske Banks skyhöga räntor på 
Skogskontot. Full röjning alltså!

AVVERKNINGSTIPS TILL SKOGSÄGARNA

Sydsverige - fortsatt fokus på gallring
Sydsverige kommer att ha en fortsatt timmerbrist 
under en lång tid framöver om inte någon större ak-
tör kastar in handduken. Med den obefintliga lönsam-
het som sågverken har framförallt i detta område 
borde egentligen timmerpriserna gå ned. Men som 
vanligt anser de f lesta sågverk att det alltid lönar 
sig att såga för fullt ända tills den dag man själv eller 
någon annan bryter strömmen för gott. Därför tror 
vi att timmerpriserna ligger kvar på förhållandevis 
höga nivåer i sommar och höst. Här gäller det att be-
vaka marknaden, för vid tillfälliga regionala bristsitu-
ationer kan det ske kortvariga och lokala prispåslag.
Timmerpriserna är historiskt höga även om de gått 
ned kanske 100 kr/m3fub från de smått vansinniga 
toppnoteringar som betalades under förra året. Där-
för är det inte på något sätt fel att även slutavverka 
i en rimlig omfattning. Försök då att fokusera på 
ordinära, grandominerade bestånd och kontrollera 
den lokala marknaden innan du slår till. 
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Timmerpriserna har sjunkit något sedan toppno-
teringarna men detta är en marknad som känne-
tecknas av en förhållandevis försiktig prislista och 
stora påslag. Därför är det svårt att uttala sig om 
den aktuella prisnivån. Timmerbristen är inte lika 
stor som den var för några år sedan och vi kommer 
kanske aldrig tillbaks till den situationen. Låt därför 
din privatekonomi avgöra om du skall slutavverka 
eller ej. Men säkerställ då att du får alla prispåslag 
som finns i marknaden och kan du välja så skall du 
fokusera på grandominerade bestånd även här.

Skogskontoränta 3,15 % - säkerställ 
att din skog växer även efter avverkning!
Utnyttja vår mycket höga ränta på Skogskontot.
Skogskontoräntan är f.n: 3,15 %  (2011 05 20). Det är 
lätt att f lytta dina skogskontopengar till oss om dom 
växer för dåligt någon annanstans. Kontakta oss på 
telefonnummer 0752-48 45 42 så hjälper vi dig!

KÄNDA PROFILERS SYN PÅ VIRKESMARKNADEN
Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på 
marknaden och råvarusituationen.

Roger Tagesson, VD och delä-
gare på ATA Timber, Moheda. 
ATA har såväl sågverks- 
produktion som massabruk.
www.ata.nu

Trävaror: Situationen nu är 
mycket osäker. Vi är mitt inne 
i den bästa perioden på året 

och vi levererar för fullt. Vi har också lyckats höja 
priserna i lokala valutor, framförallt på gran men 
även fura. På specialkvaliteter kan man få ut vettiga 
priser, men annars är nivån på tok för låg om vi ser 
till timmerpriserna. Det som oroar mig är att ingen 
marknad drar på konstruktionssidan samtidigt som 
produktionen ökar, bl.a. med Holmens nya såg. 

Massavedspriserna är nu mycket höga och möjlig-
heten för skogsägarna att fokusera på gallring har 
sällan varit bättre. Som vi sagt tidigare har hela 
Sydsverige ett eftersläpande gallringsbehov. Det är 
nu du har tid att ta tag i detta! Det f inns tillgänglig 
kapacitet och det f inns ingen som helst anledning att 
vänta, även om det skulle kunna komma en mycket 
marginell prishöjning till hösten. Vi anbefaller därför 
full aktivitet i skogen. Säkerställ dock alltid att du får 
alla premier och tillägg samt att du får vettigt betalt 
för energivedssortimenten. Detta gäller inte minst i 
Mälardalsregionen där vi upplever en nästan kronisk 
brist på energived.

Mellersta Sverige – gallra och undvik pelarsalarna
Även i detta område rekommenderar vi stort fokus 
på gallring i såväl yngre som äldre bestånd. Här kan 
det mycket väl ske en prishöjning på massaveden 
så säkerställ därför att du kan tillgodoräkna dig ett 
framtida högre pris vid tidig kontraktering. Men när 
det gäller gallring så skall du inte gå och vänta på 
bättre tider utan se till dina bestånds utveckling.

Timmerpriserna är fortfarande höga även om de 
sjunkit med ca 100 kr/m3fub även i detta område. 
Här skulle det kunna ske marginella prisrörelser 
både upp och ned för att likställa marknaden mellan 
aktörerna. Det är inte på något sätt fel att planera 
för en slutavverkning men läget är inte sådant att du 
skall göra stora avverkningar i dina f inaste bestånd. 
Fokusera på grandominerade bestånd och säkerställ 
eventuella premier inför hösten.

Norra Sverige – fokusera på gran
Vi upprepar vårt mantra med stort gallringsfokus 
även i Norra Sverige. Här har det inte skett några 
större prisrörelser på massaveden och vi tror 
inte heller att detta kommer att ske i någon större 
omfattning. Det f inns ingen anledning att vänta med 
gallringar i såväl äldre som yngre skog.
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I höst när byggaktiviteten normalt sänks så kan det 
bli tufft. Det f inns en risk att det bli något sämre 
innan det blir bättre.
Timmer: Priserna ligger på historiskt höga nivåer 
men många skogsägare sålde förra året och aktivi-
teten är för tillfället låg. Därför tror jag inte på några 
större prissänkningar även om det skulle behövas.
Massaved: Det är hög aktivitet på gallringssidan och 
jag tror priserna ligger fast. Om vi skulle få ytterli-
gare höjningar på pappersmassapriserna eller att 
kronan försvagas markant så f inns det utrymme för 
prishöjningar.  

Karl Hedin, Koncernchef och äga-
re i familjeföretaget Karl Hedin 
AB. Ett av Mellansvariges största 
sågverks- och bygghandelföretag. 
www.hedins.se

Trävaror: Tidigare befarade jag 
ett fortsatt prisfall men med ökad 

konsumtion har prispressen från stigande lager upp-
hört. Nu tror jag att prissänkningsperioden är över 
och vi har faktiskt fått igenom vissa prishöjningar. I 
dagsläget har vi kanske lite tur med att vi är tunga 
på den japanska och svenska marknaden. I Japan 
är det oroligt, men vi håller utleveranserna vilket är 
positivt. Den svenska marknaden rullar på bra men 
man får inte bli övermodig ens här. Till slut har ju alla 
”rotat färdigt”!
Timmer: Timmerpriserna har sjunkit med ca 100 kr/
m3fub från de extrema toppnoteringarna. Detta gör 
att aktiviteten i skogen minskat något. Alla aktörer 
har stora rotlager och i vårt område kommer kon-
sumtionen att minska med stängningen av Norrsun-
det. Jag tror att timmerpriserna ligger fast i sommar 
och höst.
Massaved: Det ser mycket starkt ut för massasek-
torn och lagren är låga. Jag räknar med prishöjningar.
Bränsleved: Efter den långa vintern är lagren låga. 
Priserna borde stiga i höst.

Sture Karlsson, VD på Mellanskog, skogsägarfören-
ingen i Mellansverige. www.mellanskog.se 

Trävaror: Vi upplever att efterfrågan sakta stiger i 
västvärlden men att balansen mellan utbud och efter-
frågan är skör. Jag tror ändå på en successiv förbätt-
ring för sågverken.
Timmer: Flera aktörer i vårt område har sänkt tim-
merpriserna men våra ligger fast. Många hade räknat 
med ett timmeröverskott men nu betar sågverken 
av sina inköpta rotlager. Därför behövs ytterligare 
avverkning för att upprätthålla balansen framförallt i 
höst. Jag tror att den höga prisnivån ligger fast.
Massaved: När industrin kör för fullt så blir det sakta 
en viss brist. Det f inns ett stort behov av massaved 
och vi ser framför oss höjda priser. Det är ett bra läge 
för skogsägarna att avverka.

Lars Martinson, Koncernchef och 
delägare i Martinsons. Ett av norra 
Sveriges största trävaruföretag 
med hög förädlingsgrad. 
www.martinsons.se

Trävaror: Vi får ut volymerna men 
det är tufft på prissidan. Granen är något bättre än 
furan. Jag hade trott att marknaden skulle rört sig 
lite mer och att det verkligen skulle vända kvartal 3. 
Nu får man tyvärr f lytta fram den tidpunkten. Det är 
skönt att ha ett antal produkter med hög förädlings-
grad och högre betalningsförmåga under sådana här 
perioder.
Timmer: Marknaden var mycket het under senhösten 
då många köpte väldigt mycket inklusive vi själva. 
Under vintern och våren har det varit ganska stilla. 
Priserna borde pressas ned under sommaren men 
det är en avvägning mellan klentimmerpriset och 
massaveden.
Massaved: Priserna borde kanske gå upp men  
det f inns hyfsat med råvara och vissa bruk kommer  
med underhållsstopp så det blir sannolikt inga  
prisförändringar.
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SKOGSÄGARPROFILEN

Här intervjuar vi några av  
landets mest erfarna och  
kompetenta skogsägare som 
visat ett starkt intresse skogen 
som tillgång och placering. 

Carl Bonde
Carl Bondes markinnehav är i huvudsak fördelat på 
två stora enheter. Dels Hörningsholm på Mörkö sö-
der om Stockholm och Bordsjö i norra Småland som 
varit i familjens ägo i nästan 700 år. Totalt omfattar 
ägorna ca 11 000 ha varav ca 7 000 ha är skog 
och 2 600 ha är jordbruksmark. Dessutom bedriver 
familjen en omfattande hyresverksamhet med 270 
bostäder, 6 arrendegårdar och 230 tomtarrenden. 
Omsättningen varierar men ligger i snitt på ca 35 milj. 
kr/år fördelat på 40 % skog, 40 % fastigheter och 20 
% jordbruk. Vinsten domineras dock av skogen. 

Hörningsholm är känt för sina viltrika marker och 
var ett av de första områdena i landet med en tät och 
frilevande vildsvinsstam. Av erfarenhet vet man att 
konf likten mellan hyresgäster och jaktarrendatorer 
kan vara svår att hantera. Därför bedrivs jakten i 
egen regi, även om det varit mycket mer lönsamt 
att sälja jaktarrenden. ”Hyreshusverksamhet nära 
Stockholm ställer stora krav på ägaren, man måste 
var lyhörd, bestämd och smidig på samma gång”, 
säger Carl.

Ekonomi förenat med glädje är ledorden i skogsför-
valtningen. Min drivkraft är att skapa en skog som 
genererar bra ekonomi och en glädje för kommande 
generationer. Har man ägt skog så länge som vi gjort 
är långsiktighet en förutsättning, speciellt i skogs-
vårdsfasen. Därför använder vi högutbildad egen 
personal kombinerat med entreprenörer vi känner 
väl. Röjning är otroligt viktigt och kräver fingertopps-
känsla. Vi driver bl.a. upp högkvalitativ, självföryngrad 
lärk och tall i blandbestånd. Då lärken växer nästan 
dubbelt så fort upp till 20-årsåldern, så måste tal-
len ”dra in armarna och sträcka på sig”. Samtidigt 
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sidobeskuggar och kvistrensar tallen de frodiga 
lärkträden vilket ger klen kvist och hög sågkvalitet på 
bägge trädslagen. Med en tallandel på 35 % måste vi 
skapa högkvalitativa tallskogar även för nästa gene-
ration. Älgen är faktiskt inget oöverkomligt problem 
så länge vi jobbar med en skogs- och viltförvaltning i 
harmoni.
 
Konjunkturanpassad slutavverkning och bestånd-
sanpassad gallring
Vår slutavverkningsvolym svänger kraftigt med 
konjunkturen. Vi kan dubbla volymen under goda år 
medan vi minimerar avverkningen när konjunkturen 
är som sämst. Här arbetar vi med leveransrotköp 
och rotposter då vi vill sälja till marknadspris och 
undvika en utjämnad prislista. Att pricka in pristop-
parna är kanske omöjligt, men genom att noga följa 
trävarumarknaden med produktion och lagervolymer 
får man en känsla när man skall slå till. Då måste 
man vara snabb i fötterna, säger Carl med ett leende.  
Efter att ha gjort mycket stora slutavverkningar förra 
året så räknar vi med att ligga lågt det närmaste halv-
året. Just nu upplever marknaden som mycket osäker.
I gallringen har vi ett jämnare uttag och försöker lig-
ga i fas med beståndsutvecklingen.  Tyvärr ligger vi 
alltid lite efter, skogen växer ju så fort! Gallringarna 
säljs oftast som avverkningsuppdrag till Holmen där 
vi har ett långsiktigt och bra samarbete.  Som större 
skogsägare är det viktigt att få stöd när det behövs, 
exempelvis vid stormfällning. Åt andra hållet har vi 
en gallringsbank som kan utnyttjas för att jämna ut 
virkesf lödet för köparen. Det blir affärsmässigt bra 
för bägge parter.

Mark som investering är aldrig fel!
Min syn på markinvesteringar är väldigt enkel. Mark 
tillverkas inte längre och vi blir f ler människor på 
jorden. Då kan mark aldrig vara fel. Ett resonemang 
så enkelt att till och med en greve från landet förstår 
det. Vi har precis köpt 420 ha i Stockholmsområdet 
och skall nu minska skuldbördan. Men på sikt tittar 
vi på angränsande objekt. Jag tror att priserna kom-
mer att fortsätta att stiga. Så långt jag kan minnas 
har ju skogsmarkspriserna alltid varit för höga. 

Skogsägarprofilen
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FASTIGHETSMARKNADEN 

Utbudet av fastigheter ökar på marknaden
Under senvåren och försommaren ökar normalt 
utbudet av skogsfastigheter drastiskt. Men enligt de 
mäklare vi talat med är utbudsökningen större än 
vanligt denna vår och framförallt utbudet av större 
egendomar.

Enligt Lantmäteriets prisstatistik har vi sett en mar-
ginell prisökning på skogsmark under det senaste 
halvåret, (+ 1 %). Det är bara region 3 (södra Norr-
land) som vi ser en prissänkning, (-3,5 %), se f igur 
nedan. Detta visar att skogsmarksköparna hittills har 
trotsat sänkta virkespriser och förväntningarna om 
ett betydligt högre ränteläge.

Nu ökar utbudet. Det skall bli spännande och se om 
immuniteten hos skogsköparkåren mot räntehöjning-
ar kvarstår och om marknaden samtidigt tål ett ökat 
utbud. Vi har tidigare beskrivit att skogsfastighets-
marknaden allt mer börjat följa bostadsmarknaden 
de senaste 15 åren. Då är det snarare framtidstron 
och den egna ekonomin som avgör hur priserna 
utvecklas. 

Bilden på vilka fastigheter som är mest attraktiva 
är ganska entydig. Desto renare fastighet, vad gäller 
skog eller åker, ju mer lättsåld är den. Trenden med 
att ordinära eller sämre bostadshus tynger priset 
fortsätter alltså. Alla mäklare vi talat med säger 
också att rena hästgårdar för tillfället är mycket 
svårsålda. Detta innebär att affärsidén med att köpa 
ett kombinerat lantbruk med mycket skog och sedan 
stycka av och sälja gårdscentrat som hästgård 
numera kan vara riskfyllt. Speciellt för den som inte 
har en ekonomi som möjliggör att man väntar med 
försäljningen.

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 erfar-
na 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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Tävla om att bli Årets analytiker!
Ta chansen och var med i vår roliga och lärorika
tävling: Årets analytiker!
Gå in på vår hemsida www.danskebank.se och
läs mer under Skog & Lantbruk. Årets tre bästa
analytiker vinner en varsin lyxmiddag för två.
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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 egen-
domar. www.areal.se 

Under 20 år som mäklare har 
jag har aldrig varit med om en så 
stor tillströmning av objekt, och 

då framförallt riktigt stora egendomar. Vi har länge 
pratat om ökat utbud men nu kommer det med full 
kraft. När det gäller prisnivåerna så har det inte hänt 
något. Toppriserna på skogsmark ligger kvar för tillfäl-
let. Efterfrågan är fortsatt stor men köparna får allt 
mer att välja på. Detta skulle kunna öka prisdif feren-
tieringen ytterligare mellan riktigt bra objekt och de 
något sämre. En gårdstyp som är mycket svårsåld för 
tillfället är de mindre hästgårdarna, där är markna-
den stendöd. 

Gabriel Mörner, Regional Mäklar-
ansvarig på ekonomirådgivnings- 
och mäklarföretaget LRF Konsult. 
www.konsult.lrf.se

Nu är det mycket fastigheter på 
gång och gott om säljare. Köpar-
sidan är något mer avvaktande. 
Om detta beror på att man inte 

kommit igång efter vintern, eller om vi nu ser en oro 
för kommande räntehöjningar är svårt att sia om. Det 
mest lättsålda är ren skog och jord. Desto f ler bygg-
nader det f inns på fastigheten ju mer komplex blir 
försäljningen. För skogsmark tror jag fortfarande på 
en smärre prishöjning under året, även om jag känner 
mig mer osäker än tidigare.

MASSAMARKNADEN

Teemu Salonen, Skogsindustrianalytiker på Invest-
ment Research,  Danske Market Equities 

Barrmassan står stadigt
Lagervolymen för kort- och långfibrig massa hos 
världens massaproducenter låg i mars på 32 dagars 
förbrukning. De kinesiska köparna har varit mycket 
aktiva i marknaden under våren och bara mellan 
februari och mars så ökade den kinesiska importen 
av massa med hela 17 % vilket gav en ökning mellan 
Q1-10 till Q1-11 med 29 %. 

Det är framförallt på barrmassa (BSK) som lagersitu-
ationen fortfarande är ansträngd med 24 dagars la-
ger medan lövmassan (BHK) ligger på 40 dagar. Med 
låga lagernivåer i ryggen har barrmassaproducen-
ternas självförtroende stärkts och man annonserar 
nu en prishöjning på 30 USD/ton från 1 juni. Denna 
kommer på toppen av den tidigare prisökningen på 
60 USD/ton som aviserades i april. Vi bedömer att 
producenterna lyckas få accept för ett högre pris hos 
köparna av barrmassa. Däremot tror vi att lövmas-
san kommer att ligga ganska stabilt vilket betyder att 
gapet mellan löv- och barrmassa ökar ytterligare.   

EUR & USD Lager, antal dagar

Pris NBSK (EUR)

Pris NBSK (USD) Lager globalt
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RÄNTA OCH VALUTA

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

Ökad oro kan ge lägre långräntor
Efter en period med relativ stabilitet på f inansiella 
marknader har de senaste veckorna bjudit på en mer 
osäker utveckling. Råvarupriserna har generellt sett 
gått ned och räntorna, framförallt de längre, likaså. 
Samtidigt har den amerikanska dollarn stärkts, ett 
klassiskt tecken på ökad global osäkerhet. Vi befarar 
att mycket av denna utveckling orsakas av det faktum 
att Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, 
avser att avsluta sina likviditetsstödjande åtgärder. 
Åtgärder som sannolikt varit en starkt bidragande or-
sak till den stabilisering och ökade riskvillighet som 
investerarna visat de senaste månaderna.  
Vad håller då de närmaste månaderna för utveckling 
i sitt sköte?
- Vi väntar oss en ökad instabilitet på f inansiella 
marknader och en ökad risk för ytterligare svaga 
data från företrädesvis den amerikanska ekonomin. 
Utvecklingen i USA präglar fortfarande utvecklingen 
på de globala f inansiella marknaderna, den svenska 
utgör inget undantag. På kort sikt borde vi se en viss 
nedgång i längre (bundna) räntor, vilket kan ge en god 
möjlighet att binda räntan på låga nivåer. Samtidigt 
är Riksbanken tydlig med att de avser att höja de, 
fortfarande väldigt låga, korta räntorna mot nivåer 
som motsvarar en mer normal konjunkturutveckling. 
Detta skulle innebära, en ”f lackning” av räntekurvan, 
där korta räntor stiger relativt de längre räntorna. 

Vi tror att Riksbanken höjer reporäntan till 2.75% 
vid årets slut, medan de långa räntorna antagligen 
ligger relativt stilla på nuvarande nivåer. För kronans 
del innebär det sannolikt en stabil utveckling mot 
såväl EUR som GBP och USD. Men vi understryker 
att perioder av ökad osäkerhet sällan är gynnsamma 
miljöer för en kronförstärkning. En hög beredskap för 
större slag på valutamarknaden bör därför iakttas. 
Prognoserna för SEK gentemot USD på 12 månaders 

sikt är en försvagning mot 6.29 efter en period av än 
starkare SEK än för närvarande. Mot EUR förväntas 
kronan gradvis stärkas ned mot 8.80 och mot GBP 
vara relativt oförändrad på 10.23.
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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
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