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Efterfrågan på lövtimmer kommer att vara 
god med mycket hög efterfrågan på fram-
för allt ek och björk i början av säsongen 
augusti-oktober. Ekpriserna har stigit med 
i snitt 100 kr kubikmetern ( Södra). Även 
andra köpare har god efterfrågan och bra 
priser. Björktimmer stiger med i snitt 25 
kronor men vissa premier kan finnas.

En av anledningarna är hög försäljning i 
framför allt Asien men också att stormarna 
under vintern 2013-14 gjort att det varit 
brist på lövtimmer. Lagren inför hösten 
2014 är också på en låg nivå.

Även al har god efterfrågan men prisbil-
den är fortfarande rätt så dålig. Asptimmer 
till tändsticksved har bra prisnivå och en 
jämn hög efterfrågan. Även hybridasp du-
ger men poppel kan tyvärr inte användas. 
En viss efterfrågan på lönn (helst sykomor-
lönn) finns också.

Svag ljusning för bok
En svag ljusning syns på bokmarknaden 
där flera olika intressenter erbjuder export 
av långtimmer från bok till Kina. Efter-
som stocken skall fraktas till Kina som 
rundtimmer avgår 40 cm i varje ände av 
stocken som kommer att spricka/miss-
färgas i transporten så långa längder, och 
grova dimensioner (50 cm+) eftersträvas. 
Prisnivån är runt 800 kronor för A-stock 
är inte strålande men det enda alterna-
tivet. B- och C-stock kan inte tävla med 

fiberkubb eller junkers-kubb. Det är god 
efterfrågan på bokmassaved som används 
i både Nymölla (Sydved) och Mörrum 
(Södra).

Vintern har förbrukat något mindre ener-
gived än planerat varför det råder ett svagt 
överskott på bioenergi. Prisbilden är därför 
fortsatt pressad. Nya anläggningar och det 
faktum att allt mer ris används att köra på 
(för att minska körskadorna i skogen) för-
väntas ändra detta. Nya användningsområ-
den, till exempel för fordonsbränsle, kan 
snabbt ändra detta till den bristsituation 
som skogsägaren önskar. ■
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