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MaRkNadEN föR lövvIRkE  
 2015 

Aktuell rapport i maj 2015

Anders Ekstrand

Brist på lövtimmer i början av året
Andra halvan av 2014 präglades av mycket 
regn och ingen tjäle. De dåliga drivnings-
förhållandena innebar att vi gick in i 2015 
med stor brist på lövtimmer, framför allt 
av björk men också av ek. Valutakurserna 
har gjort att sågat svenskt lövvirke blivit 
mer efterfrågat i förhållande till bland an-
nat amerikanskt. Men får man ingen stock 
finns heller inget att såga.

Konkurrens om ek
2015 startade med full fart framåt och höjda 
priser. Som vanligt kommer en stor puckel 
av virke in i april och maj och marknaden 
är för närvarande mättad på björktimmer. 
Det är fortfarande stor efterfrågan på ek, 
och ett antal mindre sågverk konkurrerar 
nu med de stora – Kährs, Södra och Öster-
bymo – om partierna.

Önskvärt med jämn leverans
En lärdom av detta är att om vi vill ha kvar 
lövsågverk i Sverige måste vi kunna hålla 
rimligt jämn leverans över året. Tänk på att 
augusti och september ofta är relativt torra 
och lämpliga för lövhuggning innan höst-
regnen börjar och då är sågverkens lager 
tomma.

Bokmassaved säljer bra
Junkers köper bok, lönn (båda arterna) och 
ek främst via de stora aktörerna, och vill 

helst köpa inom 15 mil från Öresundsbron. 
Kährs och Södra köper även amerikansk 
rödek. 

Efterfrågan på bokstock är liten idag. 
Sämre kvaliteter från Rumänien och Ukrai-
na översvämmar den asiatiska marknaden. 
Till och med de tyska boksågverken har 
problem, trots deras höga kvalitet. Bok-
massaved och fiberkubb efterfrågas dock. 
Sydved köper bokmassaved till Stora Enso 
Nymölla och Södra kokar textilmassa av 
bok i Mörrum. Båda bolagen köper dess-
utom A-stock för kokning för ca 600 kro-
nor per m3fub. 

Ibland finns möjlighet att sälja långtim-
mer för export till Kina som stock. Efter 
kvalitetsavdrag och de dyra kostnaderna 
för hantering av långtimmer är det tvek-
samt om priset räcker till för att täcka mer-
kostnaderna.

Björk och asp är efterfrågat
Efterfrågan på såväl björkmassaved som 
asp och övrigt löv är god och priserna höga.

Tändsticksbolaget har god efterfrågan 
på asptimmer men vill helst ha leveranser 
september till februari eftersom även de 
får överskott i april-maj. Aspen kan dock 
bevattnas i motsats till björken som måste 
sågas före midsommar.

Ask och alm har förts upp på den natio-
nella Rödlistan eftersom de hotas av ask-
skottsjuka respektive almsjuka. Detta led-
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de till problem med avsättningen på grund 
av certifieringsregler men detta är nu löst. 
Askmarknaden är god och utbud och ef-
terfrågan är i relativ balans. Alm, lind och 
körsbär förekommer i så små volymer att 
det just nu inte är möjligt att sortera ut dem 
annat än i undantagsfall. Marknaden är 
också mycket svag för dessa udda trädslag.

Dålig energivedsmarknad
Energimarknaden är just nu en besvikelse 
på grund av den milda vintern. Mer svår-
smält är importen av rivningsvirke och 
annat returträ från Europa vilket pressar 
marknaden nedåt. Askan från detta begag-
nade virke innehåller mer tungmetaller än 
om man använde ren skogsflis. Det impor-
teras och eldas också tyvärr en hel del so-
por och oljan är billig så hela energisektorn 
är under stark prispress.

Det pågår en del försök med al som 
gör att det kanske blir nästa säsongs lilla 
uppstickare men efterfrågan är än så länge 
osäker. ■
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Skogsbränslemarknaden är kall på grund av mild vinter och konkurrens från bland annat 
returträ. Foto Mats Hannerz




