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Det mesta i skogen faller i höst!
Tyvärr pekar mycket nedåt i skogen just nu, allt från pappersmassa 
och trävaror till timmer- och massavedspriser. Undantagen är möj-
ligtvis skogsmarkspriset och den för skogen så viktiga kronkursen. 
Under förutsättning att världsekonomin inte går in i recessionsläge 
så spår vi försiktiga prisnedgångar både för massa och trävaror. 
För trävaror sker detta i ett mycket utsatt läge där branschen går 
igenom den värsta perioden i mannaminne. Sågverken pressas av en 
svag Europamarknad, höga timmerpriser och en stark krona. Dess-
utom ser vi signaler på avmattning i den tidigare så stabila svenska 
hemmamarknaden. Har svenskarna nått en ROT-mättnad? Detta gör 
att vi räknar med fortsatt sänkta timmerpriser i höst. 
Massamarknaden har länge varit stark men under försommaren 
sammanföll kinesernas strategiskt oregelbundna köp med den finan-
siella oron vilket gav en nedåtgående trend för massan. Vi räknar 
med en fortsatt försiktig prispress i höst där magnituden avgörs av 
den allmänna konjunkturen. Den fiberförbrukande industrin sitter 
nu med förhållandevis stora lager av f lis & massaved vilket gör att 
man inte tar emot mer än kontrakterat. Mot denna bakgrund räknar 
vi med prissänkningar på massaveden ute i skogen. Vi får helt enkelt 
hoppas på en ljusare vår 2012.

PRESSTOPP. Den 7/9 sänkte 
Mellanskog priserna på massa-
ved med 20 kr/m3fub och tim-
mer med 20 - 35 kr/m3to. 
Detta ligger i linje med nyhets-
brevets prognos men har inte 
beaktats i texten.



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

plötsligt osäker. Allt detta sammantaget resulterade 
i allt f ler nedlagda sågverk under våren 2011, med 
Stora Ensos Norrsundet (300 ´m3) som det största 
exemplet.

Sommaren som aldrig tog fart
Mot denna bakgrund hoppades branschen på att 
sommarsäsongen skulle dra igång marknaden. Det 
kom också signaler på smärre prisökningar på vissa 
marknader under försommaren. De optimistiska 
hävdade att de såg ljuset i tunneln.  Men i juli kom 
den finansiella oron som ett fullastat godståg från 
andra hållet. Man kan nu konstatera att den viktigas-
te byggsäsongen har passerat och vi går mot höst. 
Risken finns att det nu gått för långt på året och att 
marknaden helt enkelt inte kan ta fart förrän tidigast 
nästa vår. 

Ingen marknad orkar dra träkonsumtionen
Alla har hoppats på att USA marknaden skulle 
piggna till, vilket skulle gett hela trävarusektorn en 
injektion. Efter att de snarare reviderat ned sina 
redan låga byggprognoser så är situationen där  
nattsvart. Detta har resulterat i att sågverk i östra 
Kanada kör på ungefär 50 % av kapaciteten. Sif fror 
som får vilken luttrad sågverkschef som helst att 
rysa. Översjömarknaden i väst är alltså stendöd. 
I Europa, dit ungefär 70 % av den svenska trävaru-
exporten går, har marknaden inte hämtat sig sedan 
fallet 2007-08 då importen uthålligt minskade med 
nästan 20 % eller med hela 5 milj m3/år, se f igur på 
nästa sida. Då Sverige är den största trävaruexpor-
tören till Europa så hjälper det inte att marknaden i 
Tyskland och Holland är okej. Dessa länder orkar inte 
dra trälasset själva när exempelvis vår huvudmark-
nad i England svajar betänkligt. Med den oro som 
finns i Europas finansiella system och den skuldpro-
blematik som många länder brottas med krävs det 
optimism på gränsen till rent och skärt vansinne om 
man tror att dessa marknader vänder upp i höst.
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Trävarumarknaden dämpas i ett utsatt läge
Sågverken signalerar en dämpning i priserna på 
trävaror vilket kommer i ett oerhört tufft läge. 
Många tror på oförändrade priser medan vissa prog-
nostiserar större prisfall. Frågan är om sågverken 
fortsätter såga eller om det kommer dämpningar i 
produktionen.

Marknaden har inte gått sågverkens väg de senaste 
tre kvartalen. För ca ett år sedan kom de första 
signalerna på att den nästan syntetiskt svaga krona 
som räddat situationen inte skulle vara för evigt. Då 
hade sågverken priskrigat upp timmerpriserna till 
rekordnivåer i stora delar av landet. Vid årsskiftet 
indikerade många sågverkschefer att 2011 kunde 
bli ett historiskt bistert år samtidigt som man köpte 
på sig stora mängder timmer till toppriser. Tyvärr 
verkar profetiorna infrias med råge. Under våren gav 
kombinationen stark krona, höga råvarupriser och en 
ökad produktion hos konkurrenterna en mördande 
situation, framförallt i Sydsverige där timmerpri-
serna exploderat. Ovanpå detta började oroligheterna 
i Nordafrika märkas och denna räddningsplanka blev 
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Småhusbyggandet lika lågt som vid 90-talskrisen 
Var skall ”babyboomgenerationen” bo?
Den svenska marknaden börjar nu svalna något vil-
ket är en mycket  oroväckande signal. Hemmamark-
naden har lyst som ett ledljus i den i övrigt dystra 
europeiska byggkonjunkturen. ROT-avdraget har gett 
avsedd effekt och många sågverk har kunnat förlita 
sig på en inhemsk trygg marknad. Nu kommer allt 
f ler signaler på  en viss  avkylning även här. 
För den så viktiga småhusmarknaden har man revi-
derat ner prognosen för 2012 till 6 000 enheter, en 
extremt låg nivå som vi inte sett sedan förra f inans-
krisen på 1990-talet, se diagrammet högst upp i 
kolumnen bredvid. Utvecklingen går dessutom oro-
väckande snabbt och under det första halvåret 2011 
har det samlade ordervärdet sjunkit med hela 17 % 
jämfört med förra året. Tyvärr ligger detta även i linje 
med ett stort antal prognoser om försiktigt sjunkan-
de bostadspriser. När bostadspriserna sjunker drar 
sig många för att bygga nytt eftersom ett ”begagnat” 
hus blir billigare.

Här är verkligen ett område där statsmakterna 
skulle kunna göra en stor effekt genom någon form 
av stimulansåtgärder för att öka husbyggandet. 
Det har legat på låga nivåer under en mycket lång 
tid och man kan uppriktigt fråga sig var våra 
ungdomar skall bo. 

Har svenskarna ROT-at färdigt?
Vi får också signaler på en viss avmattning på ROT-
sektorn . I storstäderna rullar det på men gällande 
mindre orter f inns det signaler på att man nått en 
viss ROT-mättnad. ROT-sektorn är oerhört viktig om 
husbyggandet viker. 

Klarar sågverken att dra ned produktionen?
I det utsatta läge vi har nu, signalerar f lera sågverk 
att man räknar med viss prispress på trävarorna. 

Källa: Trähusgruppen, TMF.

Källa: Trähusgruppen, TMF.

Om man  studerar kurvan på barnkullar så svalde 
”Miljonprogrammet” 1940-talets väldiga valpkull, se 
f igur längst ned. Men var skall 1980-90 talets 
”babyboomsgeneration” hitta tak över huvudet när 
dom nu bildar familj? Man kan väl hoppas att några 
av våra politiker har bortskämda, hemmaboende 
och lite för vuxna barn som man tröttnat på att sköta 
markservicen åt. 

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.

Antal husstarter i Sverige för en- och flerfamiljsbostäder

Antal födda barn i Sverige sedan 1930
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Åsikterna spänner från en tro på stillastående priser 
till kraftiga prisfall på uppemot 10 %.
Får vi se prisfall, vilket vi tror, kommer detta att få 
konsekvenser då de f lesta sågverk befinner sig i ett 
mycket riskabelt läge. Dels kommer vi att få se en 
eskalerande nedläggningsvåg. Dels kommer man 
att tvinga ned timmerpriserna. Dessutom bedömer 
många att produktionen kommer att gå ned. 

Bara en smärre nedjustering av produktionen hade 
sannolikt gjort att man nått en bättre balans på 
marknaden. Sverige är världens näst största ex-
portnation av trävaror efter Kanada. Skulle vi se en 
gemensam sänkning av produktionen hos svenska 
sågverk så hade det naturligtvis fått effekt på mark-
naden. Då hade inte den brittiske träagenten känt 
sig lika styv i korken längre och därmed inte vågat 
pressa sin leverantör till en för tidig död. Dessutom 
hade timmerpriserna fallit av sig själv och priset på 
cellulosaf lis hållits uppe. Historiskt sett har produk-
tionsneddragningar i svåra tider lyst med sin från-
varo hos sågverken. Bara en sådan signal som att 
trävaruexporten från Sverige ökade 8 % under årets 
första fem månader jämfört med samma period 
2010 manar till eftertanke. Detta ett år som f lera 
sågverkschefer tippade som det värsta 
någonsin. En förklaring är naturligtvis att många 
företag har ansträngda kassaf löden och helt enkelt 
måste sälja sina varor. En annan är den gamla devi-
sen. ”Det lönar sig alltid bättre att såga än stå still.” 
Vi är beredda att hålla med om man bara ser till sin 
egen situation just i den enskilda stunden. Vi hoppas 
och tror ändå på att sågverken kommer att begränsa 
produktionen denna gång. Skogsägarna är de stora 
förlorarna om vi får en eskalerande utslagning av 
mindre och medelstora sågverk.

TIMMER OCH MASSAVED

Prispress på timmer och massaved 
Man darrar alltid på tangenten när man skriver att 
det över lag blir sänkta virkespriser på hösten. Hös-
ten brukar vara den säkraste prishöjningsperioden. 
Skulle man vara feg hade man tippat stillastående 
priser i detta läge eftersom det är ovanligt med 
sänkta priser inför denna period. Men vår bedömning 
är att sågverkens läge är så prekärt att man kom-
mer att tvingas sänka. I Sydsverige har det redan 
skett prislistesänkningar med SÖDRA och Holmen 
– 30 kr/m3fub. Vi tror detta kommer att smitta av 
sig norrut och det är inte säkert att den sydsvenska 
sänkningen räcker. När det gäller massavedspriset 
ser det ut att vara  mycket gott om råvara för alla in-
dustrier i hela landet. Det har kommit ut mycket ved 
ur skogen under våren och många industrier har haft 
ett antal planerade eller oplanerade driftsstopp vil-
ket  sänkt konsumtionen. Vår tro är att vi kommer att 
se en mindre dämpning i efterfrågan vilket innebär 
att industrin kommer att ha för mycket råvara som i 
sin tur ger en prissänkning. Om denna sänkning kom-
mer att ske på prislistan direkt, eller att man tar bort 
vissa premier kommer att variera över landet.

Det f inns en ångest hos både timmer- och massa-
vedsköpare om/när man sänker priset. Ingen vill ha 
ett tvärstopp i f lödet från skogsägarna. Ofta har bo-
lagen modulerat med att höja timmerpriset när man 
sänker massavedspriset för att dämpa reaktionen 
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ett 50-tal bankkontor och fyra f inanscenter.



från skogsägarna. Det blir komplicerat denna gång. 
För sågverken är det en oerhört svår situation efter-
som man framförallt i Sydsverige har förhållandevis 
mätta skogsägare som gärna kan hålla upp med av-
verkningen ett tag i väntan på bättre tider. Ingen vill 
strypa aktiviteten allt för mycket.

Aktiviteten i skogen sjunker
Alla signaler tyder på att vi får en relativt lugn av-
verkningshöst detta år. De f lesta vi talat med indike-
rar lågt f löde på kontrakteringarna och Skogs-
styrelsens avverkningsanmälningar faller drama-
tiskt. I maj och juni halverades arealen anmäld 
avverkning jämfört med samma månader året innan. 
Man skall dock komma ihåg att förra året visade på 
extrema tal och nuvarande nivå är mer normal. Men 
beroende på den höga nivå vi just gått igenom kan 
man förvänta sig ett lugnare tempo i skogen. Många 
skogsägare sitter med välfyllda skogskonton och har 
inga större behov.
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Källa: Woodstat
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Skogskontoränta 3,40 % 
- säkerställ att din skog växer även  efter avverkning!

Utnyttja vår mycket höga ränta på Skogskontot.
Skogskontoräntan är f.n: 3,40 %  (2011 09 08). 
Det är lätt att f lytta dina skogskontopengar till oss 
om de växerför dåligt någon annanstans. 
Jämför gärna med andra banker. Kontakta oss på 
telefonnummer 0752-48 45 42 så hjälper vi dig!

internationell lågkonjunktur nu när sågverken inte 
fått någon återhämtningsperiod så kan det bli en 
större utslagning av sågverk och då var förra årets 
rekordpriser på timmer en tillfällighet. Blir det ett 
lugnare scenario, vilket vi tror, kommer det säkert 
perioder med högre timmerpriser framgent, men det 
kan dröja. Var därför normalt aktiv i skogen. Fokusera 
på tidiga gallringar och lite sämre grandominerade 
slutavverkningsbestånd. Var noga med att säkerstäl-
la eventuella premier även om vi är inne i en period 
med relativt få påslag.

Mellersta Sverige – tidig kontaktering i år!
Även i detta område tror vi att du skall vara snabb i 
vändningarna om du planerar en större avverkning.
Vi tror på sjunkande virkespriser i allmänhet och 
därför är det ingen i idé att vänta. För de allra f lesta 
är detta sannolikt ett år där du skall vara lagom aktiv 
och fokusera på gallring och något sämre grandomi-
nerade slutavverkningsbestånd.

Norra Sverige – hoppa över de finaste pelarsalarna
I norr tror vi att prisrörelserna blir minst och att du 
som skogsägare skall fortsätta att vara aktiv. Även 
här gäller det för de som planerar större avverk-
ningar att vara snabba i vändningarna. Vi fortsätter 
att föreslå fokus på gallring och slutavverkning av 
grandominerade bestånd. Undvik pelarsalarna.

AVVERKNINGSTIPS TILL SKOGSÄGARNA

Sydsverige - slå till direkt vid större avverkning! 
Just nu upplever Sydsvensk sågverksnäring kanske 
den värsta krisen i mannaminne. Samtidigt ligger
timmerpriserna på fortsatt höga nivåer. 
Är du i färd med att genomföra en större slut-
avverkning skall du sannolikt slå till direkt. Vi tror att 
priserna fortsätter nedåt i höst. Skulle vi gå in i en 



klarar inte denna situation, då minskar dom produk-
tionen istället. Så illa är det.
Massaved: Marknaden känns osäker att prognosti-
sera men jag har svårt att se några prisförändringar.

Johan Sakkari. VD för Billerud 
Skog med råvaruförsörjnings-
ansvar för Billeruds industrier.  
www.billerudskog.se

Massaved: Vår försörjnings-
situation på massaved känns 
mycket trygg. Vi har bra lager 
och goda f löden. Det man kan 

oroa sig för just nu är att vi står med för mycket rå-
vara. Om det blir en dipp i konjunkturen så gäller det 
för oss att bromsa f lödet. Mot denna bakgrund kan 
det mycket väl bli prissänkningar på massaveden, 
från en väldigt hög nivå.
Timmer: Vi förbrukar inte själva timmer men lön-
samheten i sågverkssektorn är mycket svag och där-
med betalningsförmågan. Samtidigt upplever vi en 
hård konkurrens om timret, därför är läget osäkert.

Peter Nilsson. 
VD för SÖDRA Timber.
 www.sodra.se

Trävaror: Efter en hygglig 
marknad på försommaren är nu 
ingen oberörd av svängningarna 
på f inansmarknaden. Sågpro-
duktionen är lite för hög med 

nuvarande konsumtion och då f inns det risk för en 
viss prispress. Detta i en situation när nästintill alla 
sågar med förlust i Sydsverige. Därför tror jag att 
det blir produktionsbegränsningar.  
- Vi kommer i alla fall inte att såga för att lägga  
på lager.
Timmer: Jag vill inte spekulera om timmerpriset. 
Man kan bara konstatera att med dagens trävaru-
priser och valutaläge går det inte runt med nuvaran-
de sydsvenska timmerpriser.

KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKES-
MARKNADEN
Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på 
marknaden och råvarusituationen.

Anders Dahlqvist.  
Försäljningschef på Sveaskog. 
www.sveaskog.se

Timmer: Det f inns gott om tim-
mer i systemet och jag upplever 
att de f lesta sågverk är välför-
sörjda. Efter en period med 
höga sågtimmerpriser grunda-

de på en vettig betalningsförmåga hos sågverken är 
vi nu i en situation med stärkt krona och en svagare 
marknad där betalningsförmågan inte f inns längre.
Massaved: Priserna på pappersmassa ligger fortfa-
rande på höga nivåer även om vi tar hänsyn till 
dollarförsvagningen. Samtidigt är det mycket god 
tillgång på massaved och f lis. Den senaste månaden 
har det därför varit svårt att få avsättning för ved 
som inte är kontrakterad. Detta har vi sett förut och 
det kan svänga fort. Min bedömning är att denna 
situation är övergående och då f inns det förutsätt-
ningar för ett oförändrat massavedspris.

Johan Padel. VD för Moelven 
Timber. En av Skandinaviens 
större trävaruproducenter med 
industrins tyngdpunkt i Värm-
landsregionen. www.moelven.se

Trävaror: Tidigt på försomma-
ren så kände vi optimism och 
en viss förbättring på markna-

den. Men vi hade behövt en stark sommar. Istället 
blev det oroligheter i nästan alla marknader utom 
Norden och Japan.Vi har ett hårfint överutbud på en 
svag marknad. Fortsätter detta får vi prissänkningar. 
Men det krävs väldigt lite för att vända marknaden.
Timmer: Jag är rimligt säker på att priserna sjunker. 
Timmerpriserna är alldeles för höga och sågverken 
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SKOGSÄGARPROFILEN 

Här intervjuar vi några 
av landets mest erfarna 
och kompetenta skogs-
ägare som visat ett 
starkt intresse för 
skogen som tillgång 
och placering. 

Fredrik Piper

En modern förvaltning i samklang med naturen
Fredric Piper är VD för Högestad & Christinehofs 
driftsbolag som förvaltar familjen Pipers ägor i syd-
östra Skåne. Ägorna omfattar ca 13 000 ha mark, 
varav 7 000 ha är skogsmark och 6 000 ha öppen 
mark. Företaget omsätter i snitt ca 70 mkr/år, varav 
ca 30 mkr vardera kommer från skogen och jordbru-
ket. De resterande 10 kommer från bostadsuthyr-
ning, arrenden och Christinehofs ekopark. Bostadsut-
hyrningen var tidigare mycket större, men för 15 år 
sedan fattades ett beslut att sälja ut ca 100 bostä-
der. Fredrik är mycket nöjd med resultatet.  
”Nästan 100 % av husen har fått en bättre förvalt-
ning och landsbygden har blivit mer levande med 
driftiga familjer som satsar på sina hus”. 

Ge ungdomar en känsla för marken
Det märks tydligt att familjen brinner för värden 
utöver de strikt kommersiella. Ett exempel är Chris-
tinehofs ekopark som systern Anna ansvarar för. 
”Vårt mål är att skapa en arena dit dagens barn och 
ungdomar kan komma ut och lära sig hur en modern 
och hållbar landsbygdsförvaltning fungerar och för-
stå samspelet med naturen. Vi vill visa vilka värde-
grunder vi jobbar med så att inte dagens ungdomar 
tappar känslan för jorden och marken.” Ännu går inte 
ekoparken med vinst men man hoppas på sikt att 
detta projekt skall bära sig själv.

Ekologisk och ekonomisk mångfald i skogen
I skogen, som är ”företagets ryggrad”, jobbar man 
sedan några år med en mycket långsiktig skötselplan 
som syftar till att minska andelen granskog dras-
tiskt.  Målet är att gå från70 % gran och 30 % löv till 
det omvända förhållandet. Ungefär 1 % av markinne-
havet konverteras årligen. 
”Orsaken är att nå såväl ökad ekonomisk som eko-
logisk mångfald i skogen. Med mer löv får vi högre 
stormfasthet och minskar risken för de insektsan-
grepp som följer med klimatförändringen vi nu ser. Vi 
är fullt medvetna om att det i dagens situaion är mer 
lönsamt med barrvirke. Men vi anser det 
omöjligt att sia om hur sågverksindustrin ser ut 
om 100 år, därför satsar vi på rätt trädslag efter
markens förutsättningar. Samtidigt som vi är 
kostnadseffektiva så skall vi värna om en ekologisk 
mångfald. Där f inns en konf likt men vår tro är att 
försöka optimera vad jorden ger på lång sikt 
och inte riskera att driva för hårt kortsiktigt.” 

När det gäller virkesaffärerna så drar man nytta av 
sin storlek. För massaved tecknar man 1–3 åriga av-
tal med en viss garanterad volym och timret säljs på 
anbud för mindre specifika volymer under året. Även 
om volymen skog som avverkas är relativt konstant 
mellan åren försöker man i viss mån konjunktur-
anpassa timmeruttaget.

En gåva att jobba ihop
I ägarfrågor har pappa Carl, Fredric och Anna var 
sin röst. Här har Carl varit klarsynt och insett att 
även om han nu äger marken så måste barnen vara 
delaktiga annars hade han inte fått det engagemang 
som finns idag. På frågan om hur det känns att få 
axla rollen som VD svarar Fredric: 
”Vi är inne på 14:de generationen vilket ger en 
stor ödmjukhet. Syster Anna och jag var inte alls 
säkra på att jobba med gården när vi var yngre. 
Nu har det fallit sig så att vi bägge valt att jobba här. 
Jag börjar alltmer inse att det är en stor gåva att få 
jobba gemensamt med familjen och samtidigt vara 
en del i gården och påverka det framtida landskapets 
utveckling och utformning.

Skogsägarprofilen



552 kr/ m3sk

374 kr/ m3sk
292 kr/ m3sk

328kr/ m3sk

486 kr/ m3sk

-1 %

-1 %

+2 %

+6 % +2 %

FASTIGHETSMARKNADEN 

Andelen osålda fastigheter ökar
Samtidigt som det skrivs om rekordutbud på skogs- 
& lantbruksfastigheter så ökar hela tiden även ande-
len osålda fastigheter vilket naturligtvis bidrar till ut-
budsökningen. Trenden mot ökad prisdif ferentiering 
fortsätter och därför blir det fortsatta rekordpriser 
på de mest attraktiva objekten. Detta i kombination 
med exponeringen av prisstatistiken gör att säljar-
nas prisförväntningar skruvas upp även på mindre 
attraktiva objekt. Alla säljare ser naturligtvis sitt 
objekt som närmast fulländat. Därför får vi en situa-
tion där andelen osålda objekt ökar samtidigt som 
prisrekord noteras.

Parallellt med prestigegårdar ”som har allt”, är det 
tydligt att renodlade skogsfastigheter och jordbruks-
mark drar allra mest. Som vi skrivit tidigare är häst-
gårdar samt gårdar med ensligt belägna bostäder 
mycket svårsålda. Som ett exempel har LRF Konsult 
412 fastigheter till salu på sin hemsida. Detta är 
oerhört mycket. Men om man särskådar utbudet, så 
ser man att av de 119 objekt som betecknas som 
hästgårdar är endast 18 stycken av dessa marke-
rade med ”nyinkommet”. Något att fundera över!

Sydsvensk skog fortsatt glödhet
Enligt LRF Konsults prisstatistik fortsätter prisök-
ningen på skog i Sydsverige med en prisökning på 
hela 6 % mellan helårssnittet 2010 och våren 2011.
I övriga Sverige är det svårt att se någon förändring 
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men man kan konstatera att priserna ligger kvar på 
höga nivåer. Vi tycker det är anmärkningsvärt med 
den stora prisuppgången i Sydsverige. Detta under 
en period när timmerpriserna fallit ordentligt från 
extrema toppnoteringar förra sommaren och rän-
torna samtidigt stigit. 

För liten prisskillnad i Norr
Som vi tidigare nämnt tycker vi prisskillnaden på 
skogsmark mellan Norrlands kustland och inland 
borde vara större. I genomsnitt har kustlandet högre 
boniteter, lägre drivningskostnader och betydligt 
närmare till industri. Att industrins tyngdpunkt dess-
utom f lyttat mot kusten är en utveckling som alltmer 
förstärkts de senaste åren. Om det sedan är kustsko-
gens pris som skall upp eller inlandsskogens priser 
som skall ned det får framtiden utvisa.

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

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.

Skogsmarkspriser våren 2011 samt prisförändring 
i procent från helårssnittet 2010.

Källa: LRF Konsult
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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 

Vi har ”all time high” på tillström-
ning av stora egendomar och 
tillsvidare ser vi ett fortsatt 

starkt köpintresse trots eller tack vare ny f inansoro. 
Till skillnad från andra i branschen så ser vi ingen 
prisuppgång längre. Enligt statistiken har priserna 
gått upp ganska mycket under första halvåret. Det 
statistiken visar är de fastigheter som säljs och det 
är naturligtvis de bättre objekten. Andelen osålda 
gårdar ökar förhållandevis kraftigt. Det är en trend vi 
inte sett förut.

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

Vi har haft en ordentlig prisök-
ning på skogsfastigheter under 
våren, framförallt i södra Sverige 
och jag tror att priset fortsätter 

upp, om än i lugnare takt. Vi har en mycket stor till-
strömning av objekt och det är nu tydligt att genera-
tionsskiftena driver utbudet. Det är lätt att sälja rena 
skogs- och jordbruksfastigheter. Många köpare har 
avverkat och har både pengar och behov av skogs-
avdrag. Om det är mycket hus kan det däremot vara 
riktigt svårsålt. 

MASSAMARKNADEN

Försiktig press nedåt på massan
Efter en rundringning hos såväl producenter som 
köpare av barrmassa NBSK så växer en relativt lik-
artad bild fram. För att beskriva dagens situation får 
man gå tillbaks till förra hösten då kinesiska köpare 
försökte driva igenom en prissänkningar på mas-
san. Marknadsläget var då för starkt och försöket 
misslyckades. Under våren har man från kinesiskt 
håll köpt på sig väldigt stora volymer vilket resul-
terade i toppriser som i enskilda affärer överstigit 
1050 USD/ton. Med välfyllda lager har man återigen 
slutat att köpa under sommaren. Detta sammanföll 
olyckligtvis med den finansiella turbulensen i världen 
vilket gett ett fallande pris. Prisnivån ligger nu på ca 
980 USD/ton och de f lesta tror på en ytterligare jus-
tering nedåt. Hur stor denna blir beror helt och hållet 
på världskonjunkturen. Skulle vi inte få någon kraftig 
konjunkturavmattning tror många att priserna mar-
ginelt sänks på maximalt 5-8 % för att sedan vända 
upp igen. Får vi däremot ett recessionsscenario där 
papperskonsumtionen faller så blir det sannolikt 
betydligt större prisfall, men då kommer vi också att 
få se en ny nedläggningsvåg inom sektorn.
En generell åsikt är också att den rekordstora pris-
skillnaden på över 150 USD/ton mellan barr- (NBSK) 
och lövmassa (BHKP) kommer att bestå. Vissa tror 
till och med att den kan öka ytterligare under en pe-
riod framöver. Orsaken är obalansen mellan utbygg-
nad och efterfrågan på kortfibersidan.

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.
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Kommentar från näringen:
Ole Terland. VD för den börs-
noterade massaproducenten 
Rottneros.

Något trögare för massan på kort sikt
Sensommaren är normalt en svag period för pappers-
massa då många sydeuropeiska köpare semester-
stänger sina bruk. Det som ändå gör mig lite orolig 
är tre saker:
1. Kineserna som drivit marknaden under Q1 däm-
pade köpen ordentligt under Q2. Även om kinesernas 
köpbeteende är oregelbundet så har vi en svagare 
psykologi i marknaden nu.  
2. Tryckpapperskonsumtionen kommer inte tillbaks 
till tidigare nivåer samtidigt är det uppenbart att 
efterfrågan på bestruket f inpapper blir allt sämre. 
3. Ovanpå detta har vi fått f inansturbulensen i värl-
den vilket gör att alla blir försiktigare och allt f ler 
signalerar att konjunkturen vänt. 
Detta sammantaget gör att jag tror vi får leva med 
den prissänkning som skett på massa de senaste
månaderna och ligga kvar på nivån en bit under 

1000 US/ton. I slutändan är det dollarkursen som 
avgör. Får vi en stark dollar fortsätter massapriset 
att sjunka. Många talar om de höga massapriserna i 
dollar, men glömmer den valutakursförändring som 
skett. I kronor räknat så har massapriset sjunkit 
med 20 % under det senaste året. Samtidigt har 
vedpriserna ökat vilket gör att lönsamheten nu är 
pressad för oss som har kostnader i svenska kronor. 
Det är viktigt att vedsäljarna förstår detta för 
massavedspriset måste ner i nuvarande situation.

Långfibern vinner i längden!
På lång sikt är jag däremot mycket positiv till lång-
fibermassans framtid. Vi ser nu hur kortfiber-
kapaciteten ökar med moderna bruk runt om i 
världen medan vi har nedläggningar av gamla bruk 
på långfibersidan. I dag har vi en rekordstor pris-
skillnad mellan kort och långfiber. Ändå tror jag 
att detta gap kommer att öka. Oron för att kortfibern 
skall ta över marknad från långfiber är kraftigt 
överdriven.  
– Jag är själv gammal pappersmakare och– tro mig– 
redan nu har man stoppat in så mycket kortfiber som 
möjligt i befintliga produkter. Här f inns inte mycket 
mer att göra.  

EUR & USD Lager, antal dagar

Pris NBSK (EUR)

Pris NBSK (USD) Lager globalt
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Källa: Danske Bank
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RÄNTA OCH VALUTA

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

Stärkt krona i osäkert läge
I sommar har utvecklingen på 
världens finansmarknader liknat 

en tur med Balder (Nordens största berg- och dalbana 
i trä). Råvarupriserna har generellt fallit, börserna 
försvagats och räntorna sjunkit. Samtidigt har pre-
mien på risk ökat och USD stärkts vilket är klassiska 
tecken på ökad global osäkerhet. Men ”peppar, peppar 
ta i trä” de senaste veckorna har en viss stabilise-
ring ägt rum, även om tydliga symptom på finansiell 
stress finns kvar. Dessa kan snabbt eskalera om de 
annonserade åtstramningsåtgärderna i Europa skulle 
möte något hinder. Lika illa är om någon kontinental-
europeisk bank tvingas redovisa stora förluster när 
de marknadsvärderar sina innehav av exempelvis 
sydeuropeiska obligationer.

Prognoser och förväntningar på tillväxt och inf lation 
har den senaste tiden skrivits ned tydligt jämfört med 
för ett par månader sedan. Men – i alla fall än så länge 
– f inns inga tydliga bevis för att världsekonomin skulle 
ha gått in i en recessionsfas. En sådan vy stämmer 
väl överens med nya, lite gråa, värld som vi på Danske 
Bank sedan länge har målat upp som mest trolig i en 
tid när stater, företag och hushåll behöver spara och 
gneta för att återställa sina balans- och resultaträk-
ningar.

Vi förväntar oss, kort sagt, en fortsatt måttlig tillväxt 
under hösten även om nedsidesriskerna är stora. I 
en miljö, med hög osäkerhet och svag realekonomisk 
utveckling, i såväl svensk som internationell ekonomi, 
bör kronan kunna hålla Euron stången och kanske till 
och med stärkas marginellt ned mot 8,90 SEK under 
de närmaste månaderna. Mot USD och GBP väntar vi 
oss däremot mer tydlig förstärkning av kronan, under 
6 SEK mot USD och under 10 SEK mot GBP. En sådan 
här utveckling kommer att vara helt avhängig av osä-
kerheten på f inansiella marknader. Ökar osäkerheten, 
vilket vi inte utgår ifrån, kan kronan istället komma att 
försvagas, om än marginellt, mot alla större valutor.

Ränteutvecklingen är tyvärr inte mer lättspådd. Vi 
tror förvisso att det låga ränteläget kommer att bestå, 
men det är värt att fundera över det faktum att längre 
räntor, särskilt med hänsyn tagen till förväntad inf la-
tion, nu är på nivåer som innebär att du som låntagare 
betalar en real ränta om ca 1–2 %. Kostnaden för att 
sova lugnt om natten har aldrig varit lägre!

Ränta

% 3 mån SSVX        10 år SSOB 
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