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Aktuell rapport i maj 2017

Anders Ekstrand

Eken fortfarande populär
Eken är som vanligt ett glädjeämne. Kährs 
har god efterfrågan på ek och mest efterfrå-
gas grövre stock 30 cm+ som kan användas 
till enstavsgolv. Bristande konkurrens gör 
att klena stockar 18-24 och korta stockar 
under 2,4 meter i längd har ett relativt lågt 
pris. Kährs är också den huvudsakliga mot-
tagaren av ask och rödek. Danska Junkers 
köper ek 19-52 centimeter och tolererar en 
sämre  och krokigare stock utan avdrag. De 
är ett attraktivt alternativ inom Skåne, Ble-
kinge och södra Halland. 

Junkers köper också bokkubb och vissa 
år lönn och ask, både skogslönn och syko-
morlönn. Junkers har fast längd 2,75 me-
ter. Även Österbymo i södra Östergötland 
köper ek, liksom ett flertal mindre aktörer. 
Man kan inte undvika att fundera över hur 
länge denna långa ektrend ska hålla i sig 
men ännu syns inget slut.

Björkstock kan bli stort
Södra har sedan föregående års marknads-
krönika slutat såga löv i Djursdala vilket 
påverkat konkurrensen negativt. Fallande 
priser och marknader i Asien är framför 
allt orsaken.

Södra har inlett ett långsiktigt samar-
bete med Kährs så avsättningen för ek är 
tryggad. Under vårvintern 2017 gjordes en 
provleverans av björktimmer till svarvning 
hos Plywoodtillverkaren Latvijaas Fineiris 

i Riga. Det är viss brist på björkstock i Bal-
tikum samtidigt som det ökade byggandet 
påverkar plywoodindustrin positivt. Om 
leveransen slår väl ut kan det bli ett stort 
sortiment hösten 2017. Under tiden levere-
ras björkkubben som fiberkubb till bruken 
så skogsägaren får fortfarande ett anstän-
digt pris.

Billig bok från Rumänien och Ukraina
Bokmarknaden domineras av kokstock, 
fiberkubb och massaved. Det sker en viss 
export av långtimmer och fanerstock av 
bok både till Baltikum och Kina. Balti-
kumstocken har bra lönsamhet och admi-
nistreras av Horna forestry. Långstocken 
är dyrare att hantera och lönsamheten är 
därför tveksam. Starkt höjda containerpri-
ser under våren 2017 riskerar att urholka 
exporten till Kina.

Tyska Pollmeier har tagit fram en stan-
dard för Bau-buche, byggbok. Limträbal-
kar och andra konstruktionsdelar i bok 
är nu godkända för hela den europeiska 
marknaden. De har stora fördelar ur brand-
synpunkt eftersom de brinner mycket lång-
samt och ändå behåller stor del av sin håll-
fasthet jämfört med stål och betong som 
kollapsar snabbt av hettan. 

I övrigt domineras bokmarknaden av 
billigt virke från Rumänien och Ukraina. 
Kvaliteten på boken är hög men leverans-
noggrannheten är dålig. Låga arbetskrafts-
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kostnader gör dem attraktiva på världs-
marknaden.

Normal efterfrågan på lövmassa...
Det är normal och god efterfrågan på löv-
massaved och världsmarknaden för såväl 
textil som papper är stabil och svagt uppåt-
gående. Det råder en viss brist på aspmas-
saved som behövs som inbladning i tex-
tilmassan och det importeras viss volym 
öster ifrån. 

...men bekymmer för energiveden
Energisektorn är efter en mild vinter och 
på grund av import av avfall och rivnings-
virke på en låg nivå. Tung energived (ek-

ved) har tappat en tredjedel av sitt värde 
och vi får hoppas på en ökad miljövetenhet 
som får upp priset på bioenergi. ■
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Fortsatt ljust och god 
avsättning av ek för golv. 
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Hannerz.


