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Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarna tror på en framtid i skogen
Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna samt LRF Konsult.
Undersökningen genomförs av SIFO och belyser skogsägarnas syn på marknaden samt vad de har för förväntningar
på konjunkturen. Skogsägarnas förväntningar har stor betydelse då de äger drygt 50 procent av den svenska
skogsmarksarealen och levererar cirka 60 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri.

Skogsägarna visar en stor optimism kring virkesmarknaden.
I Norrland ser vi en ovanligt hög andel som tror på stigande
massavedspriser på tre års sikt. Detta stämmer väl överens
med skogsindustrin som investerar och ökar sin produktion.
Skogsägarna vill liksom tidigare år gärna köpa mer
skogsmark och anser att en investering i skogsmark är

lönsam. De tror också på stigande priser på fastigheter.
Samtidigt som skogsägarna är positiva till lönsamheten i
skogsbruket svarar de flesta att det som betyder mest i deras
skogsägande är mjuka värden men många ser det även som
en god investering på lång sikt.

SKOGSBAROMETERN 2017 I PUNKTFORM
SKOGSKONJUNKTUREN

• Skogskonjunkturen har under året utvecklats
positivt, flera skogsindustribolag har rapporterat
ökad försäljning och förbättrad lönsamhet.
• En hög byggnadstakt i såväl Sverige som i
Europa och USA bidrar till efterfrågan av sågade
trävaror. Ökat välstånd och större befolkning
driver efterfrågan på mjukt papper medan ökad
handel och internethandel stärker efterfrågan på
förpackningsmaterial.
• Avverkningstakten är fortsatt hög och ligger i nivå
med 2016.
• Timmer- och massavedspriserna har ökat något
under 2017 (till och med september), sett över
hela landet.
SKOGSÄGAREN

• 63 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog om
de hade en miljon kronor att investera.
• Skuldsättningen är fortsatt låg, 65 procent av skogsägarna har inga lån alls på sin skogsfastighet.
Av de skogsägare som är äldre än 60 år saknar
75 procent lån på sin skogsfastighet. Skuldsättningen kommer troligtvis att vara låg även 2018.
En procent av skogsägarna anger att de kommer
att öka sin låneskuld det närmaste året.
• 11 procent av skogsägarna planerar att överlåta
fastigheten inom släkten de närmaste fem åren.
• Skog för cirka 89 miljarder kommer att byta ägare
de närmaste fem åren.
• När skogsägarna får svara på vad som betyder mest
i deras skogsägande lyfter de flesta fram mjuka
värden som känslan av att äga skog eller rekreation
och jakt.
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LÖNSAMHET OCH AVVERKNING

• Skogsägare är positiva till lönsamheten, 55 procent
svarar att lönsamheten i privatskogsbruket idag är
tillfredsställande eller mycket god. På tre års sikt är
än fler positiva.
• Lönsamhet och värdeutveckling är tillsammans
med äganderätten de faktorer som skogsägarna tror
kommer att påverka deras framtida skogsägande
mest. Skogsägare under 40 år och skogsägare med
brukningsenheter över 200 ha är de som särskilt
lyfter fram äganderätten.
• Andelen skogsägare som avverkade under förra
året var 42 procent vilket är fler än året innan.
36 procent av skogsägarna planerar för avverkning
kommande säsong vilket är lika många som i fjol.
• 52 procent av skogsägarna tror på stigande timmerpriser det närmaste året vilket är betydligt fler än
i fjol då siffran var 29 procent.
• Var tredje skogsägare tror på stigande massavedspriser på ett års sikt. På tre års sikt tror 38 procent
av skogsägarna på stigande priser.
FASTIGHETSMARKNAD

• Priset på skogsmark steg under första halvåret 2017,
efter att ha legat stilla under 2016, sett över hela
landet. Skillnaderna mellan södra och norra Sverige
har minskat något.
• 65 procent av skogsägarna anser en investering
i skogsmark som lönsam, förra året var andelen
68 procent.
• 66 procent av skogsägarna tror att priset på
skogsfastigheter kommer att öka de närmaste åren.
Trenden har varit stigande sedan 2013 då motsvarande siffra var fyra av tio.

Skogskonjunkturen i korthet
Den svenska skogsindustrin utgör cirka tre procent av
Sveriges samlade BNP. Under första halvåret 2017 var
exportvärdet 67 miljarder SEK, en ökning med cirka
sex procent jämfört med samma period 2016.

Skogskonjunkturen har under årets första tre kvartal
utvecklats positivt och flera skogsindustribolag har rapporterat ökad försäljning och höjd lönsamhet. Den relativt goda
ekonomiska tillväxten globalt bidrar till ökad efterfrågan på
skogsprodukter. Hög byggtakt i både Sverige, Europa och
USA bidrar till efterfrågan av sågade trävaror. Ökat välstånd
och en större befolkning driver efterfrågan på mjukt papper
medan ökad handel och internethandel stärker efterfrågan
på förpackningsmaterial.
Geopolitiska risker, en avsvalnad ekonomisk tillväxt och
risk för stigande räntor är hot som kan komma att påverka
efterfrågan negativt och därmed leda till en försämrad
skogskonjunktur.
SÅGADE TRÄVAROR

Produktionen av sågade trävaror ökade under årets första
8 månader cirka 1 procent jämfört med samma period 2016.
Årsproduktionen beräknas hamna på ungefär samma nivå
som de senaste två åren, det vill säga cirka 18 miljoner m3.
Produktionen minskar fortfarande i södra Sverige men ökar
svagt i norra Sverige. Den starka byggkonjunkturen i Sverige
och omvärlden bidrar till ökad efterfrågan och högre priser.
En starkare krona kontra USD och EUR begränsar dock
prisökningarna omräknat till svenska kronor. Exporten
till Mellanöstern och Nordafrika fortsätter att minska
men det är skillnad mellan länderna. Exempelvis har den
viktiga egyptiska marknaden återhämtat sig samtidigt som
exporten till Algeriet sjunkit. Exporten till Kina och USA
har ökat mest, 18 respektive 70 procent under årets första
8 månader. Exporten till Storbritannien har sjunkit med
två procent under januari-juni jämfört med samma period
2016. Med en import på cirka 2,7 miljoner m3 är Storbritannien dock fortfarande den viktigaste exportmarknaden
för svenska sågade trävaror. God orderingång och låga
färdigvarulager bidrar till ett gynnsamt marknadsläge nu.

förpackningspapper men även avsalumassa pågår och/eller
är under uppstart vilket bidrar till ökad produktion. Vartefter projekten blir klara väntas produktionsvolymerna fortsätta öka under det kommande året.
Under årets första 8 månader ökade den svenska produktionen av marknadsmassa med 8 procent till 2,9 miljoner
ton och EU är den största marknaden. Till och med augusti
exporterades totalt 1,6 miljoner ton till EU, vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent. Exporten till Asien, Sveriges
näst största exportmarknad, står för högst ökning, 13 procent. Efterfrågan på marknadsmassa från Kina, en av den
globalt viktigaste marknaden, har hittills i år ökat åtta procent. Från Sverige exporteras en stor del dissolvingmassa för
textilindustrin till Kina. Den ökade efterfrågan avspeglas i
priset på marknadsmassa. Mellan oktober 2016 och oktober
2017 ökade priset på barrsulfatmassa med 15 procent. Mellan januari och augusti 2017 ökade priset på lövsulfatmassa
med 30 procent.
Produktionen av papper har haft en positiv utveckling
de senaste 12 månaderna. Årsökningstakten är två procent
vilket motsvarar en produktion på cirka 10,3 miljoner ton
papper per 12 månader. Det är främst förpackningspapper
som bidrar till ökningen. Produktionen av förpackningspapper har ökat med cirka fyra procent under året, där produktionen av förpackningskartong ökat mest, cirka fem procent,
medan skäck- och kraftpapper legat kvar på samma nivå.
Grafiskt papper fortsätter minska men produktionen hade
i början av året en tillväxtperiod.
VIRKESMARKNADEN

Bruttoavverkningen beräknas öka med knappt en procent
under 2017 till 92,5 miljoner m3sk. Priset på leveransvirke har stärkts något de senaste månaderna. Uppgången
av massavedspriserna syns tydligast i Syd- och Mellansverige där priserna för tredje kvartalet 2017 är 3,4 procent
respektive 3,2 procent högre jämfört med samma period
2016. Priset på sågtimmer har vid samma tidsjämförelse
sjunkit med 1,6 procent i norra Sverige, 1,4 procent
i Mellansverige men varit oförändrat i Sydsverige.
PRISTILLÄGG OCH PREMIER.

MASSA OCH PAPPER

Efterfrågan på papper och pappersmassa är god
vilket påverkar pris och lönsamhet i pappersindustrin
positivt. Flera investeringsprojekt, framförallt inom

Vid försäljning av avverkningsuppdrag bidrar till att
virkesersättningen generellt är högre. Det innebär alltså att
ersättningsnivåerna för avverkningsuppdrag haft en positiv
utveckling under året.
DIAGRAM 2

DIAGRAM 1
Barrsulfatmassa, pris per ton, 2006–2017, Q3
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Att vara skogsägare – nu och i framtiden
Antalet enskilda skogsägare i landet är cirka 330 000,
varav 38 procent är kvinnor och 62 procent män.
Tillsammans äger de cirka 230 000 brukningsenheter
med en sammanlagd skogsmarksareal på drygt
11,5 miljoner ha. Det motsvarar ungefär hälften av den
totala skogsmarksarealen i landet. Sju av tio skogägare
brukar en areal som är mindre än 50 ha.

Skogsägare är inte en enhetlig grupp. I gruppen ingår både
de som lever av och på heltid verkar i sin skog och passiva
ägare av ett mindre skogsskifte som de brukar tillsammans
med någon annan. Sex procent av skogsägarna som intervjuats i Skogsbarometern får sin huvudinkomst från skogen,
knappt var tredje som anställd och drygt fyra av tio genom
pension.
SJÄLVVERKSAMHET OCH STORLEK PÅ
BRUKNINGSENHETERNA

Trots att andelen med huvudinkomst från skogen är låg, är
många ändå verksamma i sin skog i betydande omfattning.
Fyra av tio uppger att man årligen lägger mer än 20 dagar
på arbete med avverkning och skogsvård på den egna
skogsfastigheten. Tittar man på totalt nedlagd tid, alltså
även planering, kontakt med rådgivare och möten svarar
17 procent att de lägger mer än 20 timmar per månad.
Skogsinkomsterna ses av många som ett extra ben att stå
på. En tydlig trend är att skogsägarna gärna köper till mer
mark och förvaltar en större areal, drygt var fjärde tillfrågad brukar mer än 100 ha. Trenden är svagt stigande sedan
2004 då var femte brukade mer än 100 ha. I Norrland
svarar mer än var tredje skogsägare att de brukar mer än
100 ha, medan motsvarande siffra i Svealand är knappt var
femte och i Götaland 17 procent.

STORT INTRESSE FÖR ATT INVESTERA I MER SKOG

Intresset för att investera i skog är fortfarande högt.
På frågan vad man skulle göra om man hade en miljon
kronor att investera, skulle mer än sex av tio skogsägare
i årets undersökning köpa mer skog. Andelen som skulle
investera i aktier eller fonder är i år 23 procent, vilket är
något mindre än i fjol. Bara var tionde skogsägare skulle
välja att sätta pengarna på ett bankkonto, se diagram 3.
Många skogsägare ser skogsmark som en säker och långsiktig placering med en värdestegring som minst följer
prisförändringarna i samhället. Den låga marknadsräntan
bedöms också ha påverkat intresset positivt till att investera
i mer skogsmark.
DE FLESTA SKOGSÄGARE ÄR LÅGT BELÅNADE

Av skogsägarna i årets undersökning svarar två tredjedelar
att deras skogsfastighet är obelånad. 16 procent har en
skuldsättning på mindre än en halv miljon och endast sju
procent har lån på över två miljoner kronor på sina skogsfastigheter. Bland skogsägare som är 61 år eller äldre är tre
fjärdedelar skuldfria. Sett över landet har Norrland störst
andel skuldfria skogsägare, 72 procent. En av hundra anger
att de kommer öka sin låneskuld under det närmaste året
medan 62 procent kommer att ha en oförändrad lånenivå
och 20 procent kommer minska sin låneskuld. Av skogsägare under 40 år uppger nästan var fjärde att deras lån på
skogsfastigheten kommer minska, vilket är fyra procentenheter fler än föregående år. Ingen grupp i undersökningen
anger att deras låneskuld avseende skogen kommer att öka
i någon större omfattning.

AVSTÅND TILL FASTIGHETEN

Hälften av skogsägarna i årets undersökning bor på sin
skogsfastighet, medan cirka en fjärdedel bor inom tre mils
radie och lika många bor längre bort än tre mil från skogsfastigheten. I Götaland är det elva procent, jämfört med
Svealands 14 procent och Norrlands 19 procent, som bor
längre bort än tio mil från sin skogsfastighet.

DIAGRAM 3

DIAGRAM 4

Hur skulle du investera en miljon kronor?

Skogsägarnas lönsamhetsbedömning, 2007–2017
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SKOGSÄGARNA FORTSATT POSITIVA TILL

SJUNKANDE INTRESSE FÖR VINDKRAFT

LÖNSAMHETEN

Intresset för vindkraft var generellt sett större för några år
sedan men i årets undersökning säger ändå en tredjedel
av skogsägarna att de är ganska eller mycket intresserade
av att upplåta sin skogsmark för vindkraft. Skogsägarna i
Norrland är mer positiva än genomsnittet och intresset är
störst hos yngre skogsägare. Även gruppen som äger fastigheter över 100 ha visar ett relativt starkt intresse för
vindkraft.

Under 2017 fortsatte andelen som anser att lönsamheten
i privatskogsbruket är tillfredsställande eller mycket god
att ligga på en hög nivå, 55 procent, se diagram 4. Skogsägarna i Götaland är mer positiva än de i Svealand och
Norrland. För de närmaste tre åren tror drygt hälften av de
tillfrågade skogsägarna på en mycket god eller tillfredsställande lönsamhet i privatskogsbruket. Även här är skogsägarna i Götaland mest optimistiska.

SKOGENS FRAMTIDA ANVÄNDNINGSOMRÅDE
FÅ SKOGSÄGARE VILL SÄLJA PÅ ÖPPNA MARKNADEN

Drygt sex av tio skogsägare som svarat på årets
undersökning har förvärvat sin fastighet från föräldrar
eller syskon, se diagram 5. Nästan en femtedel har köpt sin
fastighet på öppna marknaden vilket är i nivå med tidigare
år. De flesta har ägt sin skog länge, två tredjedelar har
ägt fastigheten mer än 15 år. Trots skogsägarnas relativt
höga medelålder är det inte särskilt många som planerar
för ägarskifte, 71 procent svarar att de inte planerar för
någon förändring av sitt ägande. Av de som planerar för
en förändring svara tre procent att den ska säljas på öppna
marknaden och 17 procent att fastigheten ska överlåtas
inom släkten. De mindre fastigheterna, under 26 ha,
är de som till största delen kommer att säljas på öppna
marknaden.
STORA VÄRDEN KOMMER ATT BYTA ÄGARE

Av de tillfrågade skogsägarna är drygt åtta av tio över
50 år och mer än hälften är 65 år eller äldre. Detta stämmer
väl överens med det faktum att medelåldern bland skogsägarna stiger och att ägarskifte därför kan väntas på många
fastigheter framöver. Genom svaren i Skogsbarometern
går det att uppskatta att ungefär 1,5 miljoner ha skogsmark
kommer att byta ägare de närmaste fem åren, denna mark
motsvarar ett värde på 89 miljarder.

Det minskande intresset för vindkraft avspeglar sig också
i att endast tre procent av skogsägarna tror att vindkraft i
framtiden kommer att vara skogens främsta användningsområde vid sidan av virkesproduktion. Förutom den svaga
tron på vindkraft är åsikterna skilda om vad som blir viktigt
i framtiden, se diagram 6. Jakt och rekreation lyfts fram av
nästan hälften av skogsägarna, 16 procent tror på naturvärde/biologisk mångfald och drygt var fjärde är tveksam
eller kommer med egna förslag.
LÖNSAMHET OCH VÄRDEUTVECKLING ALLT
VIKTIGARE

Skogsägarna tror att de faktorer som kommer påverka
deras framtida ägande av skogsfastigheten mest är
lönsamhet, värdeutveckling och äganderätten. Många tror
även att skatter och skogsskador orsakade av skadedjur,
bränder och stormar kommer påverka deras framtida
ägande. Yngre skogsägare tror att skatter och äganderätten
kommer påverka mest medan skogsägare med stora brukningsenheter, över 200 ha, tror att lönsamheten kommer
få störst betydelse.

DIAGRAM 5

DIAGRAM 6

Hur skogsfastigheten förvärvades 2017 (2016)

Vad tror du är skogens främsta användningsområde i framtiden,
vid sidan av virkesproduktion?
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Virkespriser och avverkning
Skogsägarna tillfrågas årligen om sin bedömning av
virkesprisets utveckling. Diagram 7 visar deras bedömning av prisutvecklingen på sågtimmer, massaved och
bioenergi som ett nettotal. Ett nettotal innebär att de
positiva svarsandelarna minskas med de negativa, ett
netto erhålls.

Förra året såg skogsägarna positivt på både timmerpriset
och massapriset samtidigt som prisförväntningarna på
bioenergi vände uppåt.
FORTSATT OPTIMISM OM TIMMERPRISERNA

Förra årets positiva syn på timmerprisutvecklingen fortsätter och stärktes ytterligare under 2017 vilket ger ett
nettotal på 48, se diagram 7. 52 procent av skogsägarna
tror på stigande priser medan fyra procent tror på fallande
priser. 29 procent tror på oförändrade timmerpriser det
kommande året.
Även på tre års sikt tror 52 procent av skogsägarna på
stigande priser vilket kan jämföras med 47 procent i förra
årets undersökning. Cirka 20 procent av skogsägarna
bedömer att priserna kommer att vara oförändrade de
närmaste tre åren.
POSITIV SYN PÅ MASSAVEDSPRISERNA

Förra årets positiva syn på massavedspriserna håller i
sig och har stärkts ytterligare. Nettotalet är 24 (2016: 8).
Förra året trodde 24 procent på stigande priser, i år är
motsvarande andel 33 procent. Nio procent tror på
sjunkande priser (2016: 16 procent).
Förväntningarna på massavedpriset på tre års sikt har
också stigit. 38 procent tror på stigande priser de närmsta
tre åren. Detta kan jämföras med förra året då 32 procent
av skogsägarna trodde på stigande priser. Nio procent tror
på sjunkande priser de närmsta tre åren och 35 procent
tror att priserna på massaved kommer att vara i stort sett
oförändrade.
HÖGRE TILLTRO TILL PRISET PÅ BIOENERGIRÅVARA

Förväntningarna på prisutvecklingen på bioenergiråvara
steg förra året vilket var ett trendbrott. Denna trend fortsätter, 35 procent tror att priserna kommer att stiga det
närmsta året. På tre års sikt är ännu fler positiva. Andelen
av skogsägarna som tror på stigande priser ökar då med
tio procentenheter till 45 procent.
TRENDEN FORTSÄTTER:
FÄRRE SÄLJER LEVERANSVIRKE

Andelen som säljer sitt virke genom rotpost/leveransrotköp
eller avverkningsuppdrag ökar från 66 till 69 procent:
Andelen skogsägare som angett att de i huvudsak säljer sitt
virke som leveransvirke har för tredje året i rad minskat och
är nu nere på 17 procent, vilket är tre procentenheter lägre
än förra året.
AVVERKNINGSVILJAN ÄR FORTSATT OFÖRÄNDRAD

Avverkningsviljan för kommande säsong ligger på samma
nivå som året innan. 36 procent av skogsägarna har
planerat att avverka kommande år. Trots att 36 procent
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svarade i förra årets undersökning att de planerade att
avverka blev det faktiska utfallet enligt årets undersökning
att 42 procent genomförde en avverkning. Det innebär
att observationen att fler skogsägare faktiskt utför en
avverkning än de som uppger att de avser att göra det är
tillbaka, se diagram 9.
Den vanligaste avverkningsorsaken är att skogstillståndet
är lämpligt för avverkning, 70 procent av de som avverkade
angav att det var en av de avgörande orsakerna.
Det är fortfarande relativt få som anger att prisutvecklingen varit skäl till att de avverkade under föregående
säsong. Trenden är dock att priset spelat en större roll.
25 procent anser att priset varit en av de avgörande
faktorerna för avverkningen (2016: 9 procent).

DIAGRAM 7
Bedömning av prisutveckling under innevarande säsong,
nettotal 2007–2017
80

%

60
40
20
0
-20
-40

MASSAVED SÅGTIMMER

2007

2009

2011

2013

2015

2017

DIAGRAM 8
Hur säljer du främst ditt virke? 2017 (2016)
ROTPOST/
LEVERANSROTKÖP

VET EJ

8%

23%

(8)

(24)

ANNAT

6%
(7)

LEVERANSVIRKE

AVVERKNINGSUPPDRAG

46%

17%

(42)

(20)

DIAGRAM 9
Andel som avverkade och andel som avser att avverka
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Fastighetsmarknad
LRF Konsults prisstatistik visar att skogsmarkspriserna,
sett över hela landet, har stigit något under 2017 efter
att ha legat stilla 2016. Genomsnittligt pris var
419 kr/m3sk under första halvåret 2017. I södra Sverige
stiger priserna minst medan ökningen är större desto
längre norrut i landet du kommer. Detta gör att de stora
skillnaderna mellan norra och södra Sverige minskar något. Vid en investering i skogsmark på tre miljoner får
man i södra Sverige i genomsnitt 32 ha med ett virkesförråd om 4900 m3sk medan man i norr får 119 ha med
ett virkesförråd om 11 000 m3sk. Se prisutvecklingen för
skogsmark de senaste 10 åren i diagram 10.

SKOGSMARK ANSES VARA EN LÖNSAM INVESTERING

Av de tillfrågade skogsägarna anser 65 procent att det är en
lönsam investering att köpa skogsmark idag. Jämfört med
föregående år är det en minskning med tre procentenheter.
Sett över landet är yngre skogsägare (upp till 40 år) mest
positiva till skogsmark som investering. Skogsägare som
bor mer än tio mil från sin skog är mest negativa.
SKOGSÄGARE TROR PÅ STIGANDE FASTIGHETSPRISER

Av de tillfrågade skogsägarna tror 66 procent att priset på
skogsfastigheter kommer öka de närmaste åren, medan
en femtedel tror att priserna kommer vara i stort sett oförändrade. Detta är en mer positiv syn än i fjol då sex av tio
trodde på stigande priser, se diagram 12.
MJUKA VÄRDEN HAR STOR BETYDELSE

DIAGRAM 10
Skogsmarksprisutvecklingen 2007–2017, Realpris SEK/m3sk,
Källa: LRF Konsult
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DIAGRAM 11

Nästan fyra av tio av de tillfrågade skogsägarna tycker att
känslan av att äga skog är det som betyder mest i deras
skogsägande, se diagram 11. Ungefär lika många svarar att
god långsiktig investering eller god löpande avkastning,
alltså det vi kallar hårda värden, har störst betydelse.
19 procent svarar att det viktigaste är rekreation eller jakt.
Sammantaget tycker alltså fler att de mjuka värdena har
störst betydelse. Men svaren skiljer sig en hel del mellan
olika grupper, yngre skogsägare tycker att god långsiktig
investering är viktigast medan känslan av att äga skog
har störst betydelse för äldre skogsägare. För skogsägare
med mindre fastigheter är rekreation och jakt viktigast
medan de som äger större fastigheter ser det som en god
investering.
PRISUTVECKLINGEN PÅ SKOG

Vad betyder mest i ditt skogsägande? 2017 (2016)
TVEKSAM/
VET EJ

GOD LÅNGSIKTIG
INVESTERING

4%

31%

(2)

(33)

REKREATION/
JAKT

19%
(17)

KÄNSLAN AV
ATT ÄGA SKOG

Sett över landet som helhet är priserna för skog högre i år
än 2016 och skogsägarna tror att de kommer fortsätta öka.
Den vanligaste skogsköparen är redan skogsägare och det
är därför väldigt intressant att se på skogsägarnas uppfattningar och förväntningar. Skogsägarna ser i år en något
sämre lönsamhet men anser att känslan av att äga skog är
viktigast. Då sex av tio skogsägare skulle investera i skog
om de hade en miljon kronor är deras förväntningar på
prisutvecklingen betydelsefull.

GOD LÖPANDE
AVKASTNING

38%

8%

(40)

(8)

DIAGRAM 12
Andel som tror på stigande priser på skogsfastigheter
de närmaste åren, 2007–2017
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Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska
läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank
och sparbankerna samt LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en
intervjuundersökning omfattande 750 skogsägare. Intervjuerna genomfördes
av Sifo under september månad 2017. Resultaten av intervjuerna har
kompletterats med officiell statistik samt egna analyser. Även jämförelser med
tidigare års resultat har gjorts. Skogsägarna har delats in i olika grupper med
avseende på ålder, sysselsättning, fastighetens storlek, avstånd till fastigheten
samt geografiska belägenhet.
PROJEKTGRUPPEN FÖR ÅRETS SKOGSBAROMETER

Thomas Nyström, Swedbank, Erik Engelbrekts, Swedbank, Ulf Möller,
Swedbank och Sparbankerna, Vibeke Alstad, LRF Konsult, Johan Sundby,
LRF Konsult och Jimmy Larsson, LRF Konsult.
REGIONALA SKILLNADER I LANDET

Många av svaren i Skogsbarometern skiljer sig inte så mycket åt mellan
olika regioner i landet. Men vissa skillnader finns. Här är några exempel på
hur svaren skiljer sig åt mellan landsdelarna. Andelen anges i procent av
de svarande. Siffrorna inom parentes avser svaren i förra årets barometer.
Götaland

Svealand

Norrland

Andel av skogsägarna som anser att lönsamheten
i skogsbruket är mycket god eller tillfredställande

67 (54)

50 (52)

45 (48)

Andel av skogsägarna som tror på stigande
priser på sågtimmer de närmaste tre åren

50 (41)

54 (48)

53 (54)

Andel av skogsägarna som tror på stigande
priser på massaved de närmaste tre åren

35 (34)

33 (27)

45 (34)

Andel av skogsägarna som säljer sin skog
som leveransvirke

23 (30)

15 (13)

12 (14)

Andel av skogsägarna som lägger mer än 20 dagar
per år på arbete i sin skog

53 (46)

34 (35)

28 (34)

Andel av skogsägarna som avser att avverka
under säsongen 2017/2018

46 (47)

36 (33)

24 (26)

Andel av skogsägarna som avverkar skog för
försäljning oftare än var femte år

47 (48)

33 (28)

19 (21)

Andel av skogsägarna som är ganska eller mycket
intresserade av att upplåta mark för vindkraft

30 (28)

29 (25)

38 (37)

Andel av skogsägarna som inte har några lån
på sin skogsfastighet

56 (58)

70 (70)

72 (73)

Andel av skogsägarna som i första hand skulle
investera i skog om man hade en miljon kronor över

62 (63)

57 (55)

68 (59)

Andel av skogsägarna som anger att känslan av att äga
skog är det som betyder mest i deras skogsägande

43 (43)

37 (37)

34 (39)

Andel av skogsägarna som tror på stigande priser
på skogsfastigheter de närmaste åren

70 (65)

65 (56)

63 (57)
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