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Lövmarknaden 2012-13 präglades av 
mycket höga avverkningar till bra priser. 
I maj-juni 2013 fanns ett visst överskott, 
framför allt på ek. Även  tändsticksbolaget 
hade fått mer asp än de kan ta emot.

Efterfrågan tycks ha mattats något och 
exporten försvåras av den ofördelaktiga 
kronkursen i förhållande till euro och dol-
lar. I södra Europa står många byggprojekt 
stilla och fastighetsmarknaden faller. Även 
i Sverige verkar renoveringar med rotav-
drag ha stagnerat något.

Överskott på lövvirke i både Nordame-
rika och Europa har lett till att priserna i 
Asien pressats och i Nordamerika har 
många mindre lövsågverk stängt.

Sammantaget leder detta till en trög start 
på hösten 2013 och en avvaktande mark-
nad. Prisnivåerna blir likartade för björk, 
bok och al men sjunker något för ek. Fram-
för allt klen ek och sämre ek, c-kvalitet, får 
en sänkning. 

Bra kvistfri ek som kan användas till 
enstavsprodukter i golvindustrin eller till 
möbler håller dock sina priser uppe ef-
tersom tillgången är lägre än efterfrågan. 
Detta visar att välskött ek klarar konjunk-
tursvängningar bättre.

Möbelmässor i Stockholm och Milano 
visar på en svag trend mot ljusa trädslag.
Boken är dock för röd och den svenska 
björken för gul. Den tydligaste trenden 
på möbler tycks var helt vit sykomorlönn. 

Norrländsk och finsk björk kan också duga.
Efterfrågan på lövmassaved är fortsatt 

hög. Såväl ren björk som asp och bok kan 
användas till textilmassa. En hög bomulls-
skörd har dock pressat priserna något. 
Även Nymölla har god efterfrågan på bok-
massaved eftersom kopieringspappaer på-
verkats mycket mindre än tidningspapper 
av lågkonjunkturen.

Det är normal efterfrågan på klen och 
medelgrov bok till junkers men priserna är 
som vanligt måttfulla, men å andra sidan 
är kvalitetskraven låga. Högkvalitativ bok-
stock har i princip ingen marknad alls och 
de stora boksågverken i Tyskland lider av 
prispressen i Asien.

Energisidan ser ljus ut där nya stora 
kraftvärmeverk i Örtofta utanför Lund och 
i Jönköping nu börjat sina inköp av råva-
ra. Stor efterfrågan på barrtimmer under 
hösten men motsvarande stora överskott 
på barrmassaved kan leda till att priset på 
energi ved och barrmassaved blir lika och 
en del av denna då kommer att eldas. ■
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