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Rörvik RUS levererar första timret till Sverige med  
destination Rörvik Timber Tvärskog 

Rörvik Timber AB etablerade under hösten 2013 ett inköpsbolag i St Peterburg, Ryssland. 
Bolaget har 5 anställda som gör inköpen och administrerar råvaruflödena. 

”Etableringen på den största marknaden för skogsråvara, kombinerat med en ökad lokal 
närvaro kring våra sågverk gör att vi långsiktigt räknar med att kunna förse våra sågverk 
med timmer till konkurrenskraftiga priser.” kommenterar Per Rodert VD för Rörvik Timber. 
”Och nu ser vi vår första leverans komma från Ryssland och vi räknar med att innan 
sommaren ha tagit emot över 50.000 m3 grantimmer, vilket motsvarar cirka 10 % av 
förbrukningen.” 

”Vi har anställt flera inköpare för att öka inköpen lokalt kring våra sågverk. Tyvärr så är 
prisnivån nu väsentligt högre nere i södra Sverige än i Mellansverige och norrut vilket gör 
att vi också måste importera råvara” fortsätter Rodert. 

”Då våra sågverk ligger på mindre orter betyder också dessa arbetstillfällen väldigt 
mycket,” menar Per Rodert. ”Ett stabilt importflöde ökar då möjligheterna att kunna 
upprätthålla driften i t.ex. Tvärskog. Leveranserna från vårt ryska dotterbolag kommer 
främst att gå till Tvärskog.” avslutar Rodert. 

”Under det sista året har vi också genomfört stora rationaliseringar i Tvärskog så nu har vi 
en konkurrenskraftig produktionskostnad, så nu är det viktigt att vi får råvara till rätt pris” 
fortsätter säger Thomas Gustafsson platschef i Tvärskog.  ”Jag har själv inspekterat timret 
från Ryssland och kvaliteten är mycket bra. Vi har genomfört en produktionsökning i 
mitten av februari  till 10 timmar produktion och jag tittar nu på hur och när vi skall ta nästa 
steg. Jag är optimistisk om Tvärskogssågens framtid nu när vi ökar våra lokala inköp och  
våra råvaruföden från Ryssland börjar komma igång” avslutar Thomas Gustafsson. 

Huskvarna och Tvärskog den 14 mars 2014 
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Ytterligare information lämnas av: 

Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45 
 
 
Rörvik Timber bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 
7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering och en enhet för stallströ. Koncernens kapacitet är 950 
000 m3 sågade trävaror på årsbasis. 
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