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Aktuell rapport i juni 2016

Anders Ekstrand

Marknaden för ek är fortfarande på en 
stabil och god nivå. Riktig klena stockar 
som dessutom är korta är väl inte strå-
lande ekonomiskt men å andra sidan är 
efterfrågan på grov ek bättre än någon-
sin och priserna stabila. De inhemska 
golvtillverkarna har bra efterfrågan 
men det har också tillkommit interna-
tionell konkurrens.

Långtimmer till Asien
Flera företag köper långtimmer av ek, 
rödek, ask och bok för export till Asien.  
Både Kina, Vietnam och Indien är aktuella. 
Prisnivåerna är något högre än här hemma 
men då tillkommer kostnader för skotning 
av långtimmer och lastning i container.

Det är dock särskilt glädjande för boken 
där snittpriser långsamt är på väg upp mot 
700 kronor fuben. Stockarna säljs mittmätt 
under bark och delas in i olika kvalitets-
klasser. Faner och A-stock är riktigt bra 
betald medan B-C stock inte är bättre än 
fiberkubb. 

Det finns en viss efterfrågan på svarv-
stock till plywood och i dessa får det vara 
obegränsat med rödkärna. Stockarna skall 
vara 6-11 m långa och hålla 35-40 cm mit-
mätt. Årligen exporteras stora volymer 
från Frankrike och Tyskland och Sverige 
är än så länge i marginalen av detta flöde. 

Efterfrågan har uppstått eftersom det nu 
i Sydostasien är brist på lättåtkomligt tro-

piskt timmer. Regnskogen med rimligt av-
stånd från hamn är helt enkelt i huvudsak 
överförd till jordbruksmark eller palmolje-
plantager.

Nedlagt lövsågverk
Björk och al marknaden har samma pro-
blem som barrsågverken. Höga lönekost-
nader och en ofördelaktig valuta gör att 
det är svårt att nå lönsamhet. Det finns stor 
efterfrågan på björk men vi är inte kon-
kurrenskraftiga i Sverige. Som en följd 
av detta lägger Södra ner sågverket Tra-
ryd. Sågen är dessutom äldre och i behov 
av för stora investeringar som inte kan bli 
lönsamma.

Efterfrågan på tändstickstimmer är nor-
mal men de vill ha ett grövre timmer över 
26 cm.

Såväl björk som bok som aspmassaved 
har hög efterfrågan till bruken. Lönsamhe-
ten under 2015 har varit extremt bra men 
valutaeffekter har sänkt den något under 
första kvartalet 2016 men efterfrågan och 
priser är fortfarande bra.

Kall energimarknad
Energivedsmarknaden är däremot kata-
strofalt dålig. Import av såväl returträ och 
rivningsvirke från mellan-europa liksom 
sopor pressar priset neråt. De som tar emot 
sopor får ofta betalt av den som vill bli kvitt 
dem. De låga olje- och elpriserna driver 



Ekbladet 31

2

också priset nedåt. En svag ljusning finns 
för pellets eftersom de kan eldas i vissa an-
läggningar gjorda för stenkol. Trots alla tal 
om växthuseffekt och kolutsläpp från plas-
teldning så tycks behovet att bli kvitt sopor 
övertrumfa miljömålen. 

Udda trädslag
För udda lövträdslag såsom lönn, alm och 
lind går det att hitta avsättning om det finns 
rimliga volymer av god kvalitet. Det är 

dock de bästa stockarna och helst med lite 
grovlek 35 cm+ som  är mest efterfrågade. 
Parkett-tillverkarna köper dock lönn och 
sykomorlönn ner till 18-19 cm. ■
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Långtimmer är ett utma-
nande sortiment för den 
som skotar och lastar. 
Stockarna är 5-11 meter 
långa och de lastas i 40 fots 
containrar. Fraktkostnaden 
till Kina kan hållas nere 
genom att  utnyttja retur-
containrar som annars ofta 
går tomma. Foton Anders 
Ekstrand.




