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Hög efterfrågan på lövmassa
Det är bra tider för lövmassaved nu. Bru-
ken går på högvarv och massavedspriserna 
är högre än på många år, det gäller såväl 
barr som löv. Det ett bra tillfälle att gallra i  
bok, björk och asp eftersom konjunkturen, 
efterfrågan och priserna är på topp.

Bra läge att hugga i bokskog
Det finns också en stark efterfrågan på 
boktimmer. Flera aktörer köper bokstock 
som exporteras som rundtimmer till Kina. 
En mix med ABC-stock kan betalas med 

upp mot 800 kr/m3fub till skogsägaren, och 
priset är ännu högre för utsorterad A-stock.

Ollonfallet i bokskogen var bra hösten 
2017 och det finns nu rikligt med grodd-
plantor av bok. Det är ett bra läge för att 
starta upp en ny generation eller att full-
följa påbörjade föryngringar.

Brist på björktimmer men låga priser
Marknaden för björktimmer är avvaktande 
och prisnivåerna är stabila men låga, kring 
450-500 kr/m3fub. Skillnaden är liten jäm-
fört med massaved, och det är mycket såg-

Bra efterfrågan på boktimmer och fjolårets ollonfall uppmuntrar till avveckling och föryngring 
av bokskogen. Foto Mats Hannerz. 
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bar björk som går till massavedskok. De få 
björksågverken har därför lite brist på både 
björk och al. Den blöta vintern bidrog till 
att det var svårt att avverka i många löv-
miljöer.

Sälj asptimret under hösten
Swedish Match höjde minimidiametern på 
tändstickstimmer samtidigt som det blöta 
vädret försvårade drivning. Efterfrågan på 
asptimmer är god 2018, men leveranserna 
bör prioriteras från september till decem-
ber då prisbilden är som bäst.

Höga priser på grov, vit ask
Efterfrågan på udda löv är stabil med 
prisnivåer runt 5- 600 kr/m3fub för rödek,  
lönn, sykomorlönn, alm och ask. På grund 
av askskottsjukan och tidigare höga av-
verkningsnivåer så börjar det bli brist på 
grov, vit ask utan brunkärna och sådan kan 
betalas bra, upp mot 1000 kr/m3fub.

Även sämre ek kan säljas
Efterfrågan på ek är stabil och Kährs måste 
fortfarande importera en del. Det verkar 
vara brist på ek till småsågverken så håll 
utkik efter lokala affärer för de bästa stock-

arna. Kineserna kastar lystna blickar på 
brännvedshögarna så det är inte osannolikt 
med export av sämre ek som rundtimmer 
till Kina. Den billiga arbetskraften gör att 
fingerskarvning även av små bitar lönar sig 
där. Prisnivåerna är bra även om markna-
den skulle må bra av lite mer konkurrens. 
Österbymo har köpts av KG-list men det 
är ännu för tidigt att se någon påverkan på 
marknaden.

Svag energimarknad
Energimarknaden är fortfarande det stora 
sorgebarnet. Trots en kall och snörik vinter 
i Sydsverige lyfter inte priset. Det behövs 
en radikalt ökad konkurrens, kanske från 
fordonsbränsle och ekologiskt flygbränsle. 
Importen av rivningsflis liksom sopför-
bränningen förstör marknaden. ■
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