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Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner 
LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande 
prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset för jord- och 
skogsfastigheter som förmedlades via LRF Konsults mäklare under perioden 2011- 01-
01 till 2011-06-30 Tabellen nedan visar prisutveckling i reala priser. 

Om materialet 
• Prisuppgifterna är hämtade från LRF Konsults prisstatistik, inhämtad från företagets 

mäklare runt om i landet. 
• Materialet är indelat i de fem områden som tillämpas av enheten för 

fastighetsuppdrag på Lantmäteriverket. 

Områdesindelning 
Område I 
Västra Götalands län, Östergötlands län, Skåne län, Jönköpings län, 
Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Hallands län 

Område II 
Stockholms län, Uppsalas län, Sörmlands län, Örebro län, 
Västmanlands län 

Område III 
Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län 

Område IV 
 Västernorrlands län, Norrbottens och Västerbottens kustland 
Område V  
Jämtlands län, Lapplands landskap 
 
 
 
Skogsfastigheter, priser 2001-2011, första halvåret  
 

 
      
  
 



PRESSMEDDELANDE 
2011-08-25 

 

 

 LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister 
och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På 
www.konsult.lrf.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27. 

 

Skogsfastigheter, SEK/m3sk, reala genomsnittspriser  
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Skogmarksfastigheter, procentuell utveckling  
 

 


