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MARKNADEN FÖR LÖVVIRKE  
 2019 

Aktuell rapport i maj 2019

Anders Ekstrand

Hård konkurrens om ekvirket
Det har varit ett gott år för lövtimmer un-
der 2018/2019, särskilt för ek och bok. Ek-
marknaden påverkas tydligt av ökad kon-
kurrens. Kährs är fortfarande den största 
köparen och marknaden klarar inte helt att 
försörja dem med svensk ek. Österbymo 
har sålts till KG-list som nu har fått fart på 
sågningen av ek och är aktiv på markna-
den, bland annat genom att köpa den av-
verkade eken på Visingsö. 

Södra har sålt sin parkettillverkare Berg 
& Berg, med golvfabrik i Kallinge,  till 
Gerd-Morgruppen. De nya ägarna har satt 
full fart och gått upp i treskift på sågningen 
av ek, och ska också bygga om och åter 
öppna sågen i Eringsboda. 

Därtill finns numera ett antal mindre fö-
retag som gör allt från takspån till massiva 

ekgolv. En hel del ekstock exporteras ock-
så som rundtimmer. Bo Bergquist, Horna 
forestry, skickar bland annat fanérstock till 
Polen och ek av olika kvalitetsklasser till 
Kina. Flera leverantörer tar nu emot en D-
stock av mycket låg kvalitet som sågas till 
ämnen för fingerskarvning i Kina. 

Det har kommit in förfrågningar om 
svensk ek till vintunnor och wiskeyfat från 
spanska tunnbindare. Bakom förfrågan 
finns svenska destillerier som vill skapa 
en speciell image med svenskt maltkorn 
och svenska tunnor. Sammantaget pressar 
konkurrensen priserna uppåt vilket är till 
glädje för skogsägaren.

Global efterfrågan på ek
Globalt sett är efterfrågan på ek stor och 
såväl i Tyskland som Frankrike har det 

skett en överavverkning fram-
för allt av grov ek med hög 
kvalitet. Allt tyder på fortsatt 
hög efterfrågan 2019-2020. 
Det märks dock en mattning 
av byggkonjunkturen under 
första kvartalen 2019. Det är 
tydligast hos barrsågverken, 
men även utleveranserna av 
färdiga golv har planat ut.

Från skogsägarens per-
spektiv kan nämnas att ply-
woodindustrin i Asien har stor 
efterfrågan på grov stock för Whiskytunnor av svensk ek är efterfrågade. Foto: Pixabay.
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svarvfanér. Trädslaget verkar spela mindre 
roll och bok, poppel, lärk, gran, ädelgran 
och douglas kan användas.

Bästa bokåret på 20 år
Marknadssituationen påverkar också bok-
marknaden tydligt. Fler aktörer exporterar 
idag boktimmer av AB-kvalitet i långlängd 
för användning både som sågstock och fa-
nérstock. Kvalitetskraven är lite högre och 
rödkärna är ofta den faktor som begränsar.

Stocken lastas i 40 fots container som 
genom bokens höga densitet blir halvfulla 
då maxvikten är 27 ton. Priset till skogs-
ägaren har under året glidit från ca 750 
kronor kubiken och upp mot 1 000 kronor. 
Omkostnaderna med containerhanteringen 
är höga och byråkratin med sundhetsintyg 
från Jordbruksverket och ursprungskon-
troll från Handelskammaren är tidskrä-
vande och dyr. 

Det är också bra efterfrågan på bokmas-
saved till såväl textilmassa som finpapper. 
Bokåret 2019 ser ut att bli det bästa på över 
20 år.

Underskott av asp
Det råder också bra efterfrågan på asp-
timmer. Swedish Match har justerat dia-
metern uppåt något vilket är naturligt då en 
svarvkärna i mitten går bort. På grund av 
barkborresituationen har det inte avverkats 
så stor andel asp som normalt, och det finns 
ett svagt underskott på marknaden. Södra 
har ett stort behov av aspmassaved till tex-
tilmassan i Mörrum men även här råder det 
viss brist som dock kan täckas av import. 
Prisnivåerna för asp är normala/höga.

Sorgebarnet björktimmer
Efterfrågan på björkmassaved är normal 
och stabil liksom prisnivåerna. Timmerpri-

serna är det stora sorgebarnet och nivåerna 
är relativt låga och så även utbudet då bark-
borreavverkningarna tagit all tid. Östra 
Hult har haft lite brist under 2018-2019. 

Ryssland har infört tullar på export av 
björk grövre än 20 cm. Detta leder till för-
skjutningar i björkmarknaden. Kina im-
porterar idag rundtimmer från Baltikum i 
container. Det har därför inletts diskussio-
ner med plywoodtillverkare i Lettland om 
export av svensk björk för svarvfanérpro-
duktion.

Brexit, Kina och USA ger osäkerhet
För övriga lövträdslag är marknaden be-
gränsad och det gäller att hitta rätt använd-
ningsområde för att nå höga priser.

Generellt har handelskrigen mellan 
USA, Kina och Ryssland med åtföljande 
tullar påverkar marknaden mycket. Tull-
lar och bojkotter leder till förskjutningar i 
marknaden. Likaså påverkar amorterings-
krav och lånetak liksom rotavdrag bygg-
marknaden som ser ut att vända nedåt 

Brexit är en annan faktor som påverkar 
marknaden liksom olika EU-direktiv som 
kan påverka avverkningsnivåer. Den glo-
bala massamarknaden är i alla fall fortfa-
rande i maj 2019 på en hög nivå.
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