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Varmt välkommen till 
Svensk Fastighetsmarknad 
Fokus Skog

Marknaden är i ständig förändring och utveckling och så även vi på Svefa. Vi 
fortsätter utvecklas och är nu över 180 anställda. Vi finns fortsatt i hela landet 
och vår bredd i vår rådgivning är fortsatt unik. Vi kommer fortsätta växa orga-
niskt och genom förvärv för att bli både bredare och djupare i vår rådgivning. 
Vi vill även passa på att tacka våra kunder och samarbetspartners för det 
förtroende ni visar oss. I snart 25 år har vi skapat värden tillsammans och det 
är tack vare er som vi utvecklats till hela Sveriges ledande fastighetskonsult.

Svensk Fastighetsmarknad – Fokus Skog vänder sig till dig som är intresserad 
av skogsfastigheter och kanske vill utveckla ditt fastighetsinnehav. Rapporten 
ger en ögonblicksbild av den svenska skogsfastighetsmarknaden i vid bemär-
kelse. Här finner du fakta om bedömda genomsnittliga värden för skogsmark 
och prisutvecklingen för skogsfastigheter i Sveriges alla län. Sannolikt är detta 
den bredaste sammanställningen som presenteras i en öppen redovisning. 
Men viktigast är kanske att vi valt att koppla faktabeskrivningen till trender 
och möjligheter i den specifika marknaden. Därmed är det vår ambition att 
bidra till nya affärsuppslag.

Varmt välkommen till Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog!

Mikael Lundström 
VD Svefa
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Under 2019 omvärderades många av 
landets största skogsbolag till myck-
et högre värdenivåer samtidigt som 
prisutvecklingen i landet stannade av 
– hur hänger det ihop?

Detta verk, inklusive texter, illustrationer, bilder och övrigt material, är skyddat av lag (1960:729) 
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Skyddet innebär bl.a. att det inte är tillåtet 
att utan tillstånd framställa exemplar av verket eller göra det tillgängligt för allmänheten, i 
ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart 
eller i annan teknik. Kontakta gärna Svefa för en licens att använda hela eller delar av verket.
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Årets ledare till Skogsrapporten skrivs under en av de mest 
omvälvande tidsperioderna sedan andra världskriget. Reger-
ingens senaste prognos är en annalkande arbetslöshet om 
närmare 10 procent och ett BNP-fall med drygt 6 procent 
för 2020. Men den här gången orsakades samhällsomstört-
ningen inte av politiska motsättningar eller väpnade intåg 
i angränsande territorier utan invasionen kom i form av ett 
luftburet mikroskopiskt virus. Oaktat detta blev handfal-
lenheten både i Sverige och de flesta västländer uppenbar 
när det kom till medicinskt beredskapsmateriel eller natio-
nell livsmedelsförsörjning. Näst intill varje land har haft sin 
strategi för att hantera virusutbrottet och Sverige har i detta 
sammanhang stuckit ut rejält med sin liberala hållning och till 
våra nordiska grannars uppenbara förtret helt sonika undvikit 
förbud och istället varsamt rekommenderat medborgarna att 
ta sitt ansvar. Hållningen är förvisso inte helt ny. I Skogsrap-
porten har vi ju tidigare skrivit om Skogsvårdslagens vara 
eller inte vara och behovet av förtydligande och förnyelse. 
Likheten är uppenbar mellan avvägningen av produktion i 
förhållande till naturvård och frihet under ansvar i coronatider. 
Om linjen är optimal får historien utvisa men en lågoddsare är 
att landets självförsörjningsgrad kommer att förbättras, vilket 
förhoppningsvis innebär fördelar för inhemska jordbrukare 
och livsmedelsproducenter. 

För att återvända till 2019 så innebar året precis de omfat-
tande förändringar som vi förutspådde i fjolårets ledare. 
Överlåtelsen av Bergvik Skog Öst till AMF blev startskottet 
för en från skogsanalytiker länge emotsedd omvärdering av 
de stora skogsbolagens skogsinnehav till helt nya och mer 
marknadsmässiga nivåer. För Svefas del innebar fjolåret en 
ompositionering av affärsområdet Skog & Lantbruk i form 
av en helt ny kategori av värderingsuppdrag såsom värde-
ringen och köprådgivning av Bergvik Skog Öst under våren 
och under hösten värdering av SCA:s skogsmarksinnehav 
som underlag för bolagets kommande årsredovisning. SCA, 
Holmen och Stora Enso skrev sammanlagt upp sina skogs-
tillgångar med 63 miljarder kronor. Mer om detta finns under 
avsnittet referensuppdrag i slutet av Skogsrapporten.

För skogsägarna innebar fjolåret en nedgång för timmer-
priserna med bortåt 15 procent medan massaveden klarade 
sig med en nedgång runt 10 procent på listpriserna. Och 
precis som vanligt så är det svårt att veta hur stor den verkliga 

Paul Nord
Affärsområdeschef
Skog och Lantbruk 

Emma Nilsson
Skogsindexansvarig

Magdalena Stjerndahl
Redaktör

Niklas Lundberg
Projektledare

prissänkningen är om hänsyn tas till de premier och påslag 
som är de första att försvinna i en nedgång. En vanlig strategi 
bland privata skogsägare är att avvakta med gallringar och 
slutavverkningar när priserna faller. Det vill säga om man 
själv får välja. Nu får man ju inte det överallt. Många skogs-
ägare har fått avvika från skogsbruksplanens pedagogiska 
schema och priolistor för att istället ytterligare ett år ägna 
sig åt att städa upp efter granbarkborrens härjningar. Flera 
varma år och stressade granbestånd på ibland lite olämpliga 
granmarker har skapat ett smörgåsbord som sträcker sig 
vida utanför Sveriges gränser. För läget är minst lika illa på 
kontinenten, vilket gör att granpriserna stadigt rör sig nedåt. 
Överutbudet skapat av granbarkborren i kombination med 
redan höga lagernivåer och den minskade exportefterfrågan 
som coronapandemins förorsakat ger en mycket dålig pris-
prognos för grantimmersortimenten för de närmaste åren.  

Den breda och rikstäckande uppgången på skogsfastig-
hetsmarknaden på 5,5 procent som vi såg under 2018 avtog 
och rikssnittet för 2019 stannade istället på 1,5 procent i 
uppgång. Men som vanligt är marknaden differentierad och 
uppgången leds av södra Sverige med närmare 3 procent tätt 
följt av Mellansverige och till sist norra Sverige med endast 
en halv procentenhets uppgång. 

Skogsrapportens länssidor har i digitaliseringens spår 
fått en ny layout. Mängden löptext har minskats till förmån 
för grafiska element. Förhoppningen är att det nya formatet 
ska lätta upp intrycket och göra att du som läsare enklare 
ska hitta den information du söker för ditt hemlän, men även 
uppmuntra till direkta jämförelser av skogsfastighetsmark-
nadens utveckling i olika län. Den minskade textmängden 
har vi förstås koncentrerat till det område vi är bäst på  – din 
lokala fastighetsmarknad.

Vi hoppas att du kommer att uppskatta det nya utseendet 
och att rapporten kan ge dig spännande läsning och uppslag 
till framtida investeringsmöjligheter. 

I år har vi minskat den tryckta upplagan av Skogsrappor-
ten kraftigt. Bakgrunden är förstås att vi inte håller några 
seminarier och att vårens stora mässor är inställda varför vi 
inte kan träffa våra kunder direkt och ge dem en rapport i 
handen. Istället finns rapporten som alltid tillgänglig digitalt 
på vår hemsida. Nästa år hoppas vi att få möta dig på något 
av våra frukostmöten eller kanske i Almedalen. 
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Var är det bäst att köpa skog?

Svefa Skogsfastighetsindex är framtaget för att förse aktörer på den svenska fastighets-
marknaden med ett relationstal, som underlag för ett framgångsrikt investeringsbeslut. 
Var i Sverige är det mest lönsamt att investera pengar i skogsfastigheter?

Indexet är ett rankingsystem för länens fastighetsmarknad 
vad avser skogsdominerade fastigheter. Underlaget för ana-
lyserna utgörs av offentlig statistik samt nyckeltal från skogs-
fastighetsmarknaden. 

Indexnivån bör ses utifrån ett långsiktigt perspektiv. Fokus 
ligger på den värdetillväxt eller avkastningsmöjlighet som 
skogsfastigheterna i respektive län uppvisar, både genom 
skogsproduktion och genom andra faktorer, t ex alternativ 
markanvändning eller attraktiva jaktmöjligheter. Lägesfaktorn 
har en betydande del i indexet, då den långsiktigt bedöms 
vara en viktig strategisk faktor att beakta för en investerare. 
Detta medför att de län som har större tillväxtregioner gynnas 
något i indexet jämfört med glesbygdslänen.

Tio parametrar ligger till grund för 

Svefa Skogsfastighetsindex

1.  Skillnaden mellan medelpriset på länets  
fastighetsmarknad och regionala virkespriser.

2.  Prisutvecklingen på skogsfastigheter senaste  
tolvmånadersperioden.

3.  Hur mycket framtida produktionsförmåga som kan 
köpas för länets medelprisnivå.

4. Jaktarrendenivån.

5.  Närhet till marknad, t ex ett starkt grannlän eller  
utlandet.

6. Befolkningsmängden.

7. Medelinkomsten per person.

8. Befolkningsutvecklingen.

9. Arbetslösheten.

10. Villapriset i länets ekonomiska centrum.

Skogsfastighetsindex
   Pris- Befolknings-
 Län Skogsindex utveckling utveckling

1 Stockholm 65 l	 l	 l

2 Västra Götaland 57 l	 l	 l

3 Uppsala 56 l	 l	 l

4 Halland 54 l	 l	 l

5 Skåne 51 l	 l	 l

6 Södermanland 49 l	 l	 l

6 Jönköping 49 l	 l	 l

8 Västmanland 48 l	 l	 l

9 Östergötland 47 l	 l	 l

10 Kronoberg 44 l	 l	 l

11 Västerbotten 41 l	 l	 l

12 Örebro 40 l	 l	 l

13 Jämtland 39 l	 l	 l

13 Värmland 39 l	 l	 l

15 Kalmar 37 l	 l	 l

16 Västernorrland 36 l	 l	 l

17 Dalarna 35 l	 l	 l

18 Norrbotten 34 l	 l	 l

19 Gävleborg 32 l	 l	 l

19 Blekinge 32 l	 l	 l

21 Gotland 28 l	 l	 l

”Trafikljusen” i tabellen ovan redovisar hur respektive län står sig i för-
hållande till genomsnittet för riket, där det bästa och det sämsta länet 
bestämmer längden på skalan. Röd signalerar ett sämre värde, gul ett 
värde i nivå med genomsnittet (mittersta tredjedelen av skalan) och grönt 
ljus signalerar ett bättre värde än genomsnittet. Genomsnittet för årets 
skogsfastighetsindex är 43, vilket är strax under den poäng Kronobergs 
län har uppnått i år. 
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Den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter 
i riket visar en knapp uppgång om 1,4 procent under 2019. 
Högst har prisuppgången varit i Södermanlands och Stock-
holms län med 5,7 procent respektive 5,2 procent. Uppsala, 
Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten har haft en negativ 
prisutveckling, medan Östergötland, Gotland, Skåne, Värm-
land och Dalarna ligger kvar på samma nivå som föregående 
år. Den genomsnittliga prisutvecklingen i södra Sverige visar 
en uppgång om 2,5 procent jämfört med 6,9 procent före- 
gående år. I mellersta Sverige har skogsfastighetspriserna 
ökat med 2 procent jämfört med föregående års ökning om 
4,8 procent. Även i norra Sverige har den genomsnittliga 
prisutvecklingen varit positiv, om än svag, med en ökning 
om 0,5 procent jämfört med föregående års ökning om  
4,6 procent. 

Transaktionsvolymen för skogsfastigheter, det vill säga 
hur mycket pengar som totalt har omsatts på marknaden, har 
under 2019 ökat för riket som helhet jämfört med föregående 
år. För hela riket har transaktionsvolymen ökat 12 procent. 
Volymförändringen ser emellertid olika ut för olika landsdelar. 
I södra Sverige visar transaktionsvolymen en svag minskning 
om 0,5 procent från föregående års rekordnivå. I mellersta 
Sverige har transaktionsvolymen ökat 21 procent jämfört med 
föregående period då transaktionsvolymen minskade med 
0,5 procent. I norra Sverige noterar vi en fortsatt uppgång 
i transaktionsvolym med 25 procent efter föregående års 
uppgång om 7 procent. 

Under året har vi sett ett prisfall på virkespriser, både 
avseende barr- och granmassa. Sänkningar har genomförts 
över i stort sett hela landet. En av anledningarna till att virkes-
priserna gått ned, och ser ut att fortsätta nedåt, är de stora 
angreppen av granbarkborre, vilka bidragit till goda lagerni-
våer. Analysen baseras på grundprislistor som presenteras 
offentligt, men de verkliga förändringarna på respektive lokal 
marknad är ofta större, om hänsyn tas även till förändringar 
i påslag på prislistor, premier etc.

I Svefa skogsfastighetsindex ingår ett antal makroeko-
nomiska faktorer utan skoglig koppling, vilka ändå bedöms 
påverka skogsfastighetsmarknaden. Befolkningen har under 
2019 ökat med 1 procent jämfört med 1,2 procent år 2018.
Medelinkomsten har stigit med 2,8 procent samtidigt som 
inflationen senaste tolvmånadersperioden varit i snitt runt 
1,7 procent. Arbetslösheten har ökat från att 2018 varit  
5,5 procent i genomsnitt i alla län till 6,3 procent under 
2019. Arbetsmarknaden är fortsatt polariserad och grup-
per med utsatt ställning på arbetsmarknaden har svårt att 
hitta sysselsättning. Utvecklingen på privatbostadsmark-
naden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi där 
bostadsinvesteringar, vilka utgör en betydande del av BNP, 
har minskat markant under 2018 och 2019. Priserna på  
privatbostadsmarknaden tycks emellertid ha återhämtat sig 
och bedöms vara stabila, sedan det abrupta prisfallet under 
fjärde kvartalet 2017.

Sammanfattningsvis indikerar de flesta ekonomiska faktorer 
som inte har direkt samband med skogen en viss osäkerhet 
framgent. Sedan coronapandemin gjorde intåg i Sverige i 
början av 2020 har arbetslösheten rusat och konjunkturinsti-
tutet fruktar att BNP kan falla med upp emot 6 procent. Det 
ser därmed ut som att vi är på väg in i en djup lågkonjunk-
tur. Utbrottet av coronaviruset har redan fått stor påverkan 
på såväl internationell som svensk ekonomi och inte minst 
bedöms det kunna få stor påverkan på den svenska skogsin-
dustrin. Det är med en stor osäkerhet vad gäller samhällseko-
nomin i stort, nationellt och internationellt, vi blickar framåt. 
En osäkerhet som sannolikt kommer att få stor påverkan på 
den svenska skogsfastighetsmarknaden. 

Stockholm som innehaft högst poäng i skogsfastighets-
index ligger fortsatt på en förstaplats med en ökning om sju 
poäng jämfört med föregående år. Gotland som ligger sist, har 
fyra poäng mer än i fjol och ligger endast fyra poäng lägre än 
Gävleborg och Blekinge som innehar näst sista plats. Skalan 
för trafikljusen har därmed ökat och Stockholm har dragit 
ifrån, vilket bidragit till att fler län placerat sig i bottenseg-
mentet. Trafikljusen är kopplade till länens inbördes relation, 
där det bästa och det sämsta länet bestämmer längden på 
skalan. 

 

Färgen på cirklarna i kartan illustrerar vilket trafikljus varje län har fått i 
Svefa skogsfastighetsindex. Indexet speglar situationen som var gällande 
i februari 2020, vilket också visas och förklaras närmare i tabellen på 
föregående sida. Storleken på cirklarna är proportionell mot transak-
tionsvolymen för obebyggda lantbruksenheter i varje län. 
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Den europeiska grantimmer- 
marknaden översvämmas av  
granbarkborreskadat virke och  
på vissa håll är prisnivåerna på  
sitt tioårslägsta. 
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De stora angreppen av granbarkborre, som framförallt drab-
bade de sydliga skogslänen, bedöms ha orsakat betydligt 
större skador på grund av den torkstress som granarna utsat-
tes för efter den rekordtorra sommaren 2018. Totalt sett upp-
skattar Skogsstyrelsen att cirka 7 miljoner skogskubikmeter 
drabbades av granbarkborreangrepp under 2019. Detta kan 
ställas i proportion till de cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter 
som angreps av granbarkborre som en följdeffekt av stor-
men Gudrun 2005. Ett omfattande arbete inleddes med 
att kartlägga och hantera de hårdast drabbade regionerna 
och Skogsstyrelsen har beslutat att utöka det redan sedan 
tidigare omfattande bekämpningsområdet. Nu inkluderas 
även Stockholms, Uppsala, Värmlands och Västmanlands 
län, västra och norra delarna av Örebro län samt de två kom-
munerna Essunga och Grästorp i Västra Götalands län i det 
tidigare området.

Sveriges samlade skadebild är ändå blygsam om man 
ställer den i relation till skadorna i Centraleuropa. Inom växt-
fysiologin talar man om att en gran kan överleva torkperioder 
på upp till sex veckor. Stora delar av Centraleuropa led av 
torka från i stort sett juli till oktober 2018. Denna långva-
riga torka stressar granarna och gör dem betydligt mindre 
motståndskraftiga mot exempelvis granbarkborre. Här kan 
man tänka sig att Tyskland ligger före oss i utvecklingen. 
I gränstrakterna mot Belgien och Nederländerna är stora 
skogsområden redan döda. Bekämpningen av insekterna 
försvåras av att en genomsnittlig fastighet är under ett hektar 
och att många ägare inte ens hittar till sitt skifte. I Sverige har 
vi en gynnsammare ägarstruktur och starkare skogsägarför-
eningar. Att kunskap och samordnade insatser har betydelse 

märks i Bayern, som har Tysklands största granskogar. Här 
är det tyska statsskogsbruket den största ägaren och skad-
orna har hållits i schack på samma sätt som i Sverige – med 
aktivt arbete för att hitta skadade träd och snabbt föra ut 
dessa ur skogen.

De omfattande skadorna har lett till ett överutbud på 
marknaden med sjunkande priser på timmer som en direkt 
effekt. Även om Sverige och Finland är EU:s skogrikaste 
nationer är det inte självklart att anta att det också produceras 
mest här. De tyska skogarna har betydligt bättre bonitet och 
är inriktade på timmerproduktion. I Tyskland finns på mindre 
än hälften av den svenska skogsmarksytan ett lika stort vir-
kesförråd som i Sverige och det genomsnittliga virkesförrådet 
i tysk skog uppgår till så mycket som 330 m³sk per hektar. 
Priset på grantimmer har nu sjunkit till det lägsta på över tio 
år och i många områden har man börjat elda med veden för 
att efterfrågan är så låg.

Fjolåret var i mångt och mycket ett år som präglades av följdeffekter. De ingångsvärden 
vi hade med oss från 2018 i form av politisk osäkerhet, bränder, torka, ränteläge med 
mera kom till stora delar att forma såväl skogsfastighets- som virkesmarknad. 

Den svenska ekonomin  
och utvecklingen på skogsfastighetsmarknaden
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Gran är det vanligaste trädslaget i Tyskland och växer på 
över en fjärdedel av skogsytan. Detta innebär att risken är 
överhängande för att 2020 års skador kommer att bli minst 
lika omfattande som de 110 000 hektar som förstördes 2019.

Ser vi till den inhemska virkesmarknaden så inleddes 
2019 med en historiskt sett hög prisnivå på såväl timmer som 
massaved. Från årets början till årets slut sjönk listpriserna på 
timmer med cirka 15 procent och på massaved med ungefär 
10 procent. Naturligtvis fanns variationer inom landet men i 
stora drag var sänkningarna kring dessa nivåer. På den poli-
tiska scenen var 2019 kanske något av ett genombrottsår för 
skogen när det handlar om omställningen till en mer cirkulär 
ekonomi. Under året nämndes skogens roll – i synnerhet i 
den inrikespolitiska debatten – mer och mer i visionen om 
ett framtida fossiloberoende samhälle. 

Ett viktigt ämne som vi tagit upp i de senaste årens 
Skogsrapporter är Brexit och Brexits långsiktiga konsekven-
ser på svensk skogsexport. Den 1 februari 2020 verkställ-
des slutligen Storbritanniens utträde ur EU. Fram till den 
sista december 2020 kommer det sedan tidigare tecknade 
utträdesavtalet att innebära likartade förutsättningar för 
exportföretag. Under det kommande året skall företrädare 
för EU och Storbritannien tillsammans förhandla fram ett 
handelsavtal. Oavsett utgången av denna förhandling står 
det klart att en större osäkerhet än tidigare kommer att råda 

kring handel och utbyte. Denna osäkerhet kan i sig minska 
regionens konkurrenskraft. Samtidigt menar experter att 
tullar för skogsprodukter ligger långt bort. Storbritannien 
utgör totalt sett Sveriges sjunde största exportmarknad i 
kronor räknat. När det kommer till trä- och pappersproduk-
ter så arbetar drygt 4 000 personer i Sverige inom företag 
som exporterar till Storbritannien. Detta gör skogsindustrin 
till den största tillverkningsindustri i landet som har utbyte 
med Storbritannien. Av Sveriges totala varuexport till Stor-
britannien så utgör skogliga produkter knappt 20 procent.

Ett annat orosmoln som tyngt världsekonomin är de bittra 
handelsrelationerna mellan USA och Kina. Handelskriget 
länderna emellan såg dock ut att tillfälligt ha stannat upp då 
man i mitten av januari 2020 tecknade ett fas-1-avtal vilket 
ska öka Kinas import från USA med 200 miljarder dollar 
under en kommande tvåårsperiod. 

Inrikes görs bedömningen att BNP-tillväxten 2019 hamnar 
på blygsamma en procent. Andelen arbetslösa för helåret 
2019 var 6,8 procent vilket i stort sett motsvarade siffrorna 
för föregående år. För första gången på fem år lämnade vi i 
december 2019 minusränteläget, då Riksbanken beslutade 
att höja styrräntan till 0,0 procent. En höjning som lämnats 
oförändrad i skrivande stund. Kritik har framförts mot Riks-
banken, då vi troligen rör oss in i en lågkonjunktur och rän-
tesänkningar brukar användas för att stimulera ekonomin i 
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lågkonjunkturer. Inom den exporttunga skogsindustrin märk-
tes den sjunkande konjunkturen tydligt av under året. Från 
industrin görs bedömningen att botten troligen är nådd för 
priset på sågade trävaror. Höga lager som en följd av överskott 
av timmer på marknaden och en globalt minskad efterfrågan 
är starkt bidragande orsaker. 

I skrivande stund rasar världens börser som en följd av 
oron för coronavirusets långsiktiga inverkan på världsekono-
min. Det är ännu vid denna rapports pressläggning för tidigt 
att sia om hur effekterna påverkar skogsindustrin utan i detta 
relativt tidiga skede av utbrotten är det främst effekterna på 
hotell-, rese- och turistindustrin som kunnat skådas. En direkt 
effekt av coronaviruset som vi redan kunnat se är dock att 
det råder containerbrist i stora delar av Europa. 

Som vi skrev om i fjolårets Skogsrapport påbörjades då 
uppdelningen av Bergvik Skog mellan de olika ägargrupperna. 
Under 2019 tycktes också skog som investeringsobjekt nå 
de institutionella placerarna. Tydligast exemplifierades detta 
under året av AMF Pensions köp av 295 000 hektar produktiv 
skogsmark från Billerud Korsnäs. Affären kan ses som någon 
form av startsignal för skog som investeringsobjekt även på 
börsen i Sverige. AMF har även via köp placerat sig som en 
av de största ägarna av SCA med ett innehav på 11,1 procent 
av kapitalet och 7,4 procent av rösterna per 2019-12-31.

Tittar man på de större skogsbolag som handlas på Stock-
holmsbörsen har flera av dem gemensamt att de låtit vär-
dera om sina skogsinnehav under 2019. I fallet med Holmen 
och SCA så medförde omvärderingen av skogsinnehavet att 
värdet av skogstillgångarna numera utgör närmare 90 procent 
av det bokförda värdet. Tittar man lite närmare på de skogliga 
nyckeltalen för respektive bolags omvärdering så motsvarar 
SCA:s skogliga innehav ett hektarpris på cirka 26 500 kr,  
Holmens cirka 31 500 kr/ha och AMF:s cirka 38 500 kr/ha. 
Beaktat var respektive innehav har sin geografiska tyngd-
punkt så kan man se att den mängdrabatt som man tidigare 
talat om kring större innehav tycks utraderad. 

Ett antal skogsfonder har även sjösatts under de senaste 
åren, vilket ytterligare stärker bilden av skog som långsiktigt 
investeringsobjekt. Flera av dessa fonder har sitt huvudsak-
liga skogsinnehav i de baltiska länderna. På många sätt skiljer 
sig ägandet och brukandet av skog i de baltiska länderna mot 
hur situationen ser ut här hemma i Sverige. I Sverige krävs 
till exempel förvärvstillstånd för juridiska personer som skall 
förvärva skogsmark – i de fall då säljaren inte är en juridisk 
person. I Lettland till exempel finns emellertid möjlighet att 
förvärva skogsmark genom bildande av inhemskt aktiebolag.
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Efter fjolårets uppskrivning av  
bolagsskogarnas värden stämmer 
kartan betydligt bättre med  
verkligheten!
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Varför sker denna historiskt höga uppskrivning nu och hur 
har tidigare nivåer beräknats och accepterats av marknaden?

Att uppskrivningen sker nu bedöms ha flera orsaker. 
Den utlösande faktorn bedöms vara försäljningen av Berg-
vik Skog Öst Holding AB där cirka 363 000 hektar såldes 
under försommaren 2019 för cirka 38 500 kronor per hektar. 
Försäljningen visade att ett stort innehav av skogsmark för-
packat i ett aktiebolag har ett högt värde och riktade allas 
blickar mot värderingen av skogsmark i andra bolag. Svefa 
har haft möjlighet att på närmare håll granska affären och 
bedömningen görs att priset skulle ha hamnat på en högre 
nivå om inte affären varit så styrd av olika villkor avseende 
till exempel virkesförsäljning och restriktioner vid ett återköp 
av skogsmarken. 

Ett annat skäl till uppskrivningen bedöms vara att sista 
kvartalet 2019 var ganska svagt, med pressade priser på 
bland annat pappersmassa och wellpapp, och att en upp-
skrivning av skogsmarken just då gav ett visst ljus i mörkret.

Ur SCA:s årsredovisning för år 2018 kan läsas att: ”Då 
marknadspris eller annat jämförbart värde saknas för till-
gångar av SCA:s omfattning värderas de biologiska till-
gångarna till nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden.” 
Det framgår även av årsredovisningen att den ränta som 
används för att diskontera framtida intäkter till ett värde i 
dag, nuvärdet, uppgick till 5,9 procent. På den produktiva  
skogsmarksarealen om cirka 2,0 miljoner hektar bedöms 

tillväxten till cirka 9,5 miljoner m³sk men den årliga avverk-
ningen till cirka 5,2 miljoner m³sk för att successivt öka till 
cirka 7,1 miljoner m³sk till år 2114.

Svefa granskar årligen över 1 000 skogsmarksköp i  
Sverige för att kunna följa prisutvecklingen. Samtidigt analyse-
ras hur kalkylräntan förändras i förhållande till marknadsvärdet 
givet de rådande virkespriserna. På många håll i Sverige har 
priserna på skogsmark ökat medan rotnettot, nettot från drif-
ten, i stort sett legat stilla. I Mellansverige har utvecklingen 
från början av 2000-talet fram till idag inneburit att de reala 
priserna på skogsmark ökat från cirka 250 kr/m³sk till cirka 
450 kr/m³sk och avkastningskravet har sänkts från cirka  
5 procent till cirka 3 procent, se graf nedan. 

Under 2019 har de tre börsbolagen Holmen, SCA och Stora Enso skrivit upp sina skogs-
tillgångar med sammanlagt cirka 63 miljarder kronor, se tabellen nedan. Detta motsvarar 
en uppskrivning på cirka 63 procent.

Ökat värde på bolagsskog 

Bolag Produktiv skogsmark Värde 2018-12-31, tot resp kr/ha Värde 2019-12-31, tot resp kr/ha Ökning, %
Holmen 1,043 miljoner ha 18 701 miljoner kr; 18 000 kr/ha 41 345 miljoner kr; 39 640 kr/ha 120
SCA 2,0 miljoner ha 34 000 miljoner kr; 17 000 kr/ha 70 000 miljoner kr; 35 000 kr/ha 106
Stora Enso 1,614 miljoner ha 39 000 miljoner kr; 24 200 kr/ha 43 800 miljoner kr; 30 400 kr/ha 26
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Ökat värde på bolagsskog I SCA:s årsredovisning för 2019 framgår att värdet av bola-
gets skogstillgångar har ändrats och nu baseras på för-
säljningstransaktioner i de områden där SCA äger skogs-
tillgångar i Sverige, förutom på diskonterade kassaflöden. 
Avkastningsräntan är nu satt till 3,6 procent efter skatt istället 
för 5,9 procent före skatt. Hur mycket skatten påverkar räntan 
framgår inte men effekten bedöms här som ganska liten.   

SCA har i sin årsredovisning valt att dela upp skogsmar-
ken på biologiska tillgångar (växande träd) och marktillgångar 
genom att hänföra cirka 31 procent av det totala värdet till 
marktillgångarna, som i bokslutet har ett värde om cirka 20 
miljarder kronor. Detta ger cirka 10 000 kronor per hektar 
för den produktiva skogsarealen i markvärde.

Holmen har i grunden en transaktionsmodell för att vär-
dera sina skogstillgångar. För att dela upp det totala värdet 
på skogsmarken på biologiska tillgångar (växande träd) och 
skogsmark använder Holmen sig av en avkastningskalkyl med 
en diskonteringsränta om 4,5 procent. Värdet av marken, 
exklusive växande träd, uppgår per 2019-12-31 till cirka  
13 000 kronor per hektar. Holmen skriver också att värdet 
på impedimentsmark är satt till noll.

En delförklaring till de sjunkande avkastningskraven vid 
köp av skogsmark kan vara att själva marken, bortsett från 
de växande träden, värdesätts högre än tidigare. Detta skulle 
innebära att jakt och andra nyttor som inte är direkt kopplade 
till produktionen av skog ges ett högre värde än tidigare. 

Stora Enso är det bolag som avviker från de andra två 
genom att redovisa värdet av sina skogstillgångar huvud-
sakligen baserat på en avkastningsberäkning, en diskonterad 
kassaflödesmodell. Värdet i genomsnitt per 2019-12-31 är 
också lägre i jämförelse med Holmen och SCA. Visserli-
gen har Stora Enso en stor andel av sin skogsmark utanför  
Sverige, men den skogsmark som finns i Sverige bedöms 
av Svefa ha något högre värde än genomsnittet av Holmens 
och SCA:s skogar.

Skogsmark kan värderas enligt flera olika metoder.  
I ett mål i Mark- och miljööverdomstolen från 2019 rörande 
ersättning för ett område med biotopskydd i Blekinge slogs 
det fast att vid beräkningen är det bäst att använda både en 
avkastningsberäkning och ortsprismaterial. Detta synsätt har 
Svefa sedan länge praktiserat och metoderna kompletterar 
i de flesta fall varandra på ett bra sätt.

Att värderingen av skogstillgångarna nu har ändrats för SCA 
och Holmen bedöms som bra för branschen, då det ger en 
tydligare redovisning och är mer i enlighet med god redovis-
ningssed. Det ökar även trycket på bolagen att sköta skogen 
effektivt, då en större tillgångsmassa minskar avkastningen 
på sysselsatt kapital allt annat lika. En god skötsel av skogen 
ger också positiva effekter på upptag och lagring av koldioxid, 
vilket tydligt framgår av bland annat Holmens och SCA:s 
årsredovisning. Att stora publika aktiebolag kan visa på att 
bolagets verksamhet verkligen bidrar till en mer miljömässigt 
hållbar framtid bedöms få en allt större vikt för att kunna 
rekrytera skicklig personal och locka till sig investerare.

I årsredovisningen för Holmen och SCA sägs att värdet av 
skogen i bolagen kan baseras på transaktionspriser på fast-
ighetsmarknaden där bolagen har skogsmark. Detta bedöms 
vara en bra utgångspunkt i värderingen och borde inte ge 
ett för högt värde då Svefas erfarenhet är att skogsmark 
paketerad i bolag oftast säljs med ett påslag om cirka 5 – 10 
procent, både beroende på att utbudet är litet och på att det 
kan finnas synergieffekter vad gäller skatter om ett AB kan 
förvärva ett annat AB, vilket endast är förpackat med skogs-
mark. I verkligheten vet egentligen ingen hur marknaden 
skulle reagera om en areal om cirka en miljon hektar skulle 
bjudas ut på öppna marknaden och det är också troligen en 
retorisk fråga, då ingen av de stora skogsägande bolagen har 
aviserat någon försäljning av skogsmark.

Om man som privatperson vill investera cirka 100 000 
kronor i skogsmark är det svårt att hitta lämpliga objekt 
till salu eftersom fastigheter med skogsmark oftast ligger 
ute till betydligt högre priser. Ett alternativ kan då vara att 
istället förvärva aktier i något skogsägande bolag. Ned-
anstående tabell ger en bild av läget per den 8 maj 2020. 
Notera att värdet endast avser den skog som ett aktieköp om  
100 000 kronor ger i respektive bolag, det vill säga vid ett 
aktieköp fås även industridelen med vars värde inte är redovi-
sat i nedanstående tabell. Det skall även påpekas att det kan 
vara möjligt att köpa aktier som har ett lägre röstvärde och 
på så vis erhålla ännu mer skog för samma summa pengar.

 Totalt Pris per A-aktie Antal hektar 100 000 kr Skogsvärde enligt
Bolag antal aktier 2020-05-08 per aktie i aktieköp ger årsredovisning
Holmen 161,926 miljoner 428 kr/aktie 0,00644 1,50 ha 59 500 kr
SCA 702,342 miloner 105 kr/aktie 0,00285 2,71 ha 94 800 kr
Stora Enso 788,620 miljoner 128 kr/aktie 0,00205 1,60 ha 48 600 kr
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Svensk Fastighetsmarknad Fokus 
Skog gavs ut första gången 2011. 
Rapporten innehåller analyser  
för samtliga län i Sverige och  
beskriver bedömda värden avseende 
den skogliga fastighetsmarknaden  
i mars 2020.
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För varje län redovisas en faktaruta med statistik. I den vänstra kolumnen visas skogstill-
ståndet i länet och innehåller uppgifter hämtade från Skogsstatistisk årsbok och Statistiska 
Centralbyrån. Uppgifterna är hämtade från de senaste offentliga upplagorna.

Under rubriken Pris mars 2020 redovisas de bedömda genomsnittliga värdena för skogsmark 
vid denna tidpunkt (angivet i kr/m³sk och kr/ha), tillsammans med de normala prisintervall 
som förekommit den senaste tolvmånadersperioden. Genomsnittsvärdena är bedömda för 
hela länet och motsvarar det sannolika priset för en fastighet som liknar den medelfastighet 
som redovisas under rubriken Skogen.

Svefa har tillgång till samtliga lagfarna köp som genomförts för samtliga fastighetstyper. För 
att ytterligare komplettera bilden av marknaden har även lantmäteriets fastighetsregleringar, 
gällande överföring av skogsmark, analyserats. Svefa följer kontinuerligt prisutvecklingen och 
lägger in aktuella prisnoteringar och försäljningsuppgifter i de ortsprissystem som företaget 
har utvecklat under en rad år. Ortsprissystemen innehåller uppgifter från de salufastigheter 
som exponeras på den allmänna marknaden. I denna rapport är det i första hand obebyggda 
lantbruksenheter (typkod 110) som ingår i analyserna. I södra Sverige ingår också en viss 
andel bebyggda lantbruksfastigheter (typkod 120), eftersom de kombinerade lantbruksfast-
igheterna är det vanligaste saluobjektet för denna region.

Tack vare dessa heltäckande ortsprissystem och vår långa erfarenhet har vi också möjlighet 
att studera utvecklingen genom åren. För varje län redovisas på den högra sidan av upp-
slaget prisutvecklingen för skogsfastigheter och transaktionsvolymen under den senaste 
tioårsperioden. 

Prisintervallerna speglar den normala prisvariation som förekommit under perioden, beroende 
på saluobjektens olika virkesförråd, åldersklasser och kvaliteter samt unika marknadssi-
tuation. I redovisade värden och intervall ingår inte extrema köp, som till exempel köp av 
fastigheter med mycket lågt virkesförråd eller hög andel kalmark. Vidare ingår inte köp där 
huvudsakligen annan markanvändning än skogsbruk är aktuell. Småfastigheter under en 
definierad arealgräns ingår inte heller i genomsnittet. Definitionen för vad Svefa bedömer 
som småfastigheter i denna rapport varierar över landet, men i genomsnitt ligger gränsen 
mellan 10 och 15 hektar.

Våra rapporter finns tillgängliga som pdf på vår hemsida www.svefa.se.

Om Svensk Fastighetsmarknad
Fokus Skog
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Norrbotten

Länsfakta
Befolkningsutveckling % -0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % -1,9
Svefa Skogsfastighetsindex  34

Skogen
Medelfastigheten ha 231
Virkesförråd m3sk/ha 90
Tall / Gran / Löv % 59/24/17
Bonitet  m3sk/ha år 3

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 260
Normalt intervall kr/m3sk 175–370
Genomsnitt kr/ha 23 000
Normalt intervall kr/ha 11 000–44 000

Länets prisutveckling
Ett år % -1,9
Fem år % 4,0
Tio år % 0,0

Fastighetsmarknaden
Marknaden för skogsfastigheter har varit i stort sett oförändrad 
under året. Norrbotten är ett svårbedömt län eftersom antalet 
transaktioner är lågt samtidigt som skillnaderna mellan kust 
och inland/fjäll är mycket stora. Nära kusten är snittpriset 
nästan 300 kr/m³sk medan inlandets nivå inte ligger långt 
över 200 kr/m³sk. Skogsmarkens produktionsförmåga är bäst 
i de sydöstra delarna och här finns också folket och köpkraf-
ten. I kombination med kortare avstånd till industrin bedöms 
sannolikheten för ytterligare uppgång i dessa områden som 
god. För inlandet och de fjällnära områdena finns en fortsatt 
oro kring begräsningar i avverkningsmöjligheter, vilket bedöms 
påverka marknaden här även framöver. Ett orosmoment är de 
omfattande skador på ungskog som Sveaskogs inventeringar 
har visat. Både svampangrepp och betesskador av älg utgör 
hot att ta på allvar.

Marknadsfaktorer
Runt 60 anställda berörs när Setras sågverk i Kalix, Rolfs Såg, 
läggs ned. Samtidigt kommer nyheten att Stenvalls Trä pla-
nerar att inleda produktion vid den tidigare Setraägda sågen 
i Seskarö utanför Haparanda. Råvaran här kommer främst att 
hämtas från Kalix älvdal och Tornedalen. På massavedssi-
dan planerar Metsä en ny jättefabrik i finska Kemi samtidigt 
som det gamla bruket rivs. Den nya fabrikens fångstområde 
kommer att innefatta stora delar av Norrbottens kust och 
inland. Den svaga kronan gör det också fördelaktigt för Metsä 
att köpa råvara i Sverige, vilket innebär en tuff konkurrens för 
svenska massabruk i norr. På energisidan investerar Sunpine i 
Piteå, ett företag som producerar talloljebaserad diesel, drygt 
400 miljoner kronor i befintlig fabrik och en ny anläggning 
på Haraholmen. Planen är att den nya fabriken ska stå klar 
i november 2020.

År 2019 har fastighetsmarknaden i länet varit fortsatt differentierad, där ett starkt kust-
område ställs mot ett mer osäkert och varierat inland. Den nya skogsägarföreningen 
Norra kommer att bli en ny maktfaktor att räkna med. Länet erhåller 34 poäng enligt 
Svefas Skogsindex och går upp en placering jämfört med förra året även om total- 
poängen är lägre.
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Skogsfastighetsindex

■ Antal köp         ■ Transaktionsvolym, mkr
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Västerbotten

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,6
Prisutveckling skogsfastigheter % -1,8
Svefa Skogsfastighetsindex  41

Skogen
Medelfastigheten ha 139
Virkesförråd m3sk/ha 109
Tall / Gran / Löv % 48/35/17
Bonitet  m3sk/ha år 3

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 280
Normalt intervall kr/m3sk 180–420
Genomsnitt kr/ha 28 000
Normalt intervall kr/ha 15 000–55 000

Länets prisutveckling
Ett år % -1,8
Fem år % 3,7
Tio år % -3,4

Fastighetsmarknaden
Under 2019 har prisnivån på fastighetsmarknaden legat relativt 
stabilt med en liten nedgång under årets slut. Högst prisbild 
och flest försäljningar hittar vi liksom tidigare år i kommu-
nerna längs med kusten. Många sågverk bedöms under 2019 
skaffat sig stora virkeslager vilket gör att efterfrågan på råvara 
från skogen minskar. En mättad virkesmarknad har lett till att 
virkespriset justerats nedåt i flertalet virkesprislistor. Även 
om detta inte påverkar fastighetsmarknaden på kort sikt kan 
fortsatt låga virkespriser påverka skogspriserna framöver. 
Under året har en skogsfastighet på 706 ha sålts för 36 mil-
joner kronor. Säljare är Allanova Skogsfastigheter AB. Säljaren 
köpte fastigheten tre år innan försäljningen för 16,8 miljoner 
kronor. Köpare är Silvestica Green Forest AB som förvaltar 
skogsfonden Silvestica. Bedömd nivå på köpet ligger på 510 
kr/m3sk eller cirka 51 000 kr/ha.

Marknadsfaktorer
Skogsägarföreningarna Norrskog och Norra skogsägarna har 
under många år konkurrerat med varandra i ytterområdena 
av Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Efter ett ja 
från medlemmarna och konkurrensverket kan under första 
halvan av 2020 den nya skogsägarföreningen Norra bildas. 
Den nya föreningen kommer att ha 28 000 medlemmar, 
500 anställda, tre egna sågverk och verka i ett område från 
Sundsvall upp till Karesuando. SCA i Obbola satsar på att 
öka kraftlinerproduktionen kraftigt genom att investera i en 
ny pappersmaskin som tas i bruk 2023. Samtidigt investerar 
Martinsons i en ny huvudpanna till Bygdsiljum och ny kame-
rasortering i Kroksjö. Multiskadad skog börjar bli ett växande 
problem i norr. Återkommande angrepp av skadesvampar som 
törskate och knäckesjuka samt betesskador på tall bidrar till 
stora skador på stående skog och leder i längden till förlorad 
tillväxt och sämre kvalitet.

En sammanslagning av skogsägarföreningarna Norrskog och Norra skogsägarna kan 
komma att förändra virkesmarknaden i Västerbotten. Marknaden för skogsfastigheter har 
varit relativt god, men den vanliga prisdifferensen mellan kust och inland består. Under 
andra halvan av 2019 har virkespriserna sjunkit och antalet avverkningsanmälningar har 
minskat något i jämförelse med 2018. 
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Jämtland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,5
Prisutveckling skogsfastigheter % 3,6
Svefa Skogsfastighetsindex  39

Skogen
Medelfastigheten ha 165
Virkesförråd m3sk/ha 126
Tall / Gran / Löv % 39/46/15
Bonitet  m3sk/ha år 4

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 290
Normalt intervall kr/m3sk 205–355
Genomsnitt kr/ha 30 000
Normalt intervall kr/ha 19 000–46 000

Länets prisutveckling
Ett år % 3,6
Fem år % 9,4
Tio år % 0,0

Fastighetsmarknaden
Även i år har det varit uppåt på skogsfastighetsmarknaden. 
Variationen är stor, men totalt kan vi konstatera en uppgång 
på 3,6 procent under 2019. Antalet köp har visserligen också 
ökat något, men den stora ökningen syns främst i transak-
tionsvolymen som höjts med närmare 100 miljoner kronor på 
ett år. Genomsnittspriset år 2019 på en skogsfastighet i länet 
var 2,3 miljoner kronor. Många intressanta objekt har varit till 
salu och efterfrågan har varit stor. Trots det kan ett ganska 
stort prisintervall konstateras mellan bra och sämre objekt. 
Skogligt välskötta och bra arronderade fastigheter med nära 
till industri, företrädesvis i länets östra delar, betalas väldigt 
bra. Andra områden av intresse återfinns kring turistorterna 
och runt Östersund. Dels vill många äga skog nära bostaden, 
dels finns i dessa områden ofta en förväntan om att kunna 
utveckla och exploatera sin skogsfastighet.

Marknadsfaktorer
Renägare i Härjedalen har efter nästan 20 års förhandling 
tecknat arrendeavtal för renbete på cirka 210 000 hektar med 
omkring 2 700 markägare. Detta är en unik överenskommelse 
vars mål är att vara en hållbar lösning på renbetesfrågan och 
bidra till dialog mellan skogsägare och samebyar. I Lofsdalen 
har en skogsägare fått 67,5 miljoner kronor i ersättning för 
fjällnära skog som blivit naturreservat. Staten hade erbju-
dit 31 miljoner kronor, men Mark- och Miljödomstolen gick 
huvudsakligen på fastighetsägarens linje. Domen är över-
klagad. Gällö sågverk, som ägs av SCA och Person Invest, 
planerar att kraftigt öka volymen sågat och därmed klättra på 
listan över landets största sågverk. Vilhelmina Minerals har 
fått tillstånd från Länsstyrelsen i Jämtland till gruvbrytning i 
Stekenjokk. Brytningen är tänkt att ske vintertid och malmen 
transporteras till Norge för bearbetning.

Transaktionsvolymen för skogsdominerade fastigheter i länet ökar för andra året i rad. 
Priserna har fortsatt uppåt och vi kan konstatera en uppgång på 3,6 procent för den 
senaste tolvmånadersperioden. Jämtland erhåller 39 poäng enligt Svefas skogsfastig-
hetsindex, vilket innebär en placering högre jämfört med förra året.  
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Västernorrland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,0
Prisutveckling skogsfastigheter % 3,4
Svefa Skogsfastighetsindex  36

Skogen
Medelfastigheten ha 102
Virkesförråd m3sk/ha 139
Tall / Gran / Löv % 36/45/19
Bonitet  m3sk/ha år 4

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 305
Normalt intervall kr/m3sk 230–410
Genomsnitt kr/ha 37 000
Normalt intervall kr/ha 25 000–55 000

Länets prisutveckling
Ett år % 3,4
Fem år % 13,0
Tio år % -3,2

Fastighetsmarknaden
Marknaden för skogsfastigheter har fortsatt uppåt under 2019. 
Den genomsnittliga uppgången i länet uppgår till omkring 
tre procent. Prisbilden är emellertid mycket ojämn och det är 
stora skillnader mellan köpen. Dels är de geografiska förut-
sättningarna olika, dels slår objektens specifika egenskaper 
igenom och stora objekt med bra mikroläge och god arronde-
ring ger upphov till de allra högsta noteringarna. Marknaden 
tog fart främst under senare delen av 2019 efter att väldigt 
många objekt legat ute till försäljning under hösten. Jämfört 
med föregående år har både transaktionsvolymen och antalet 
fastighetsaffärer ökat. Vid flera tillfällen har köpeskillingar i 
nivå med eller till och med över 2010/2011 års rekordnivåer 
kunnat konstateras.

Marknadsfaktorer
Samma dag som Norrskog och Norra Skogsägarna offentlig-
gör den planerade sammanslagningen meddelar Norrskog att 
de väljer att avveckla sågverket i Östavall. Norrskog, som har 
haft svag lönsamhet under en tid, väljer istället att satsa på 
sågen i Hissmofors. I mitten på juli 2020 stänger sågen och 
vid nyårsskiftet ska Norrskogs industribolag NWP avvecklas 
helt i och med sammanslagningen med Norra Skogsägarna. 
Samtidigt finns en positiv trend, representerad främst genom 
SCA:s kapacitetsökningar i Sundsvallstrakten och andra 
rationaliseringar på industrisidan. Det verkar i regionen gene-
rellt finnas en stark tilltro till produktionen av skogsråvara för 
sågverks- och massaindustri. I motsats till resten av landet 
verkar Västernorrland redan ha upplevt kulmen av barkbor-
reangrepp. Skadorna har varit stora de senaste tio åren till 
följd av flera stora stormar, men under 2019 märktes äntligen 
en tydlig nedgång.

Västernorrland hittar vi på plats 16 i Svefas skogsfastighetsindex. Länet har trots pris-
uppgången på skogsfastigheter faktiskt sjunkit i index under 2019, detta på grund av 
ökad arbetslöshet och minskad medelinkomst. Köpeskillingsstatistiken för 2019 visar 
att priserna för skogsfastigheter än en gång steg med i genomsnitt cirka tre procent 
under året. 
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Gävleborg

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,3
Prisutveckling skogsfastigheter % -2,4
Svefa Skogsfastighetsindex  32

Skogen
Medelfastigheten ha 111
Virkesförråd m3sk/ha 147
Tall / Gran / Löv % 49/33/18
Bonitet  m3sk/ha år 6

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 400
Normalt intervall kr/m3sk 285–515
Genomsnitt kr/ha 50 000
Normalt intervall kr/ha 30 000–75 000

Länets prisutveckling
Ett år % -2,4
Fem år % 14,3
Tio år % 3,4

Fastighetsmarknaden
Under första delen av fjolåret var prisutvecklingen positiv 
och genomsnittspriset för länet nådde efter sommaren sin 
högsta nivå på flera år. Trenden de senaste månaderna har 
däremot varit vikande med flera noteringar under 400 kr/m3sk.  
Måhända är det en tillfällighet men även i grannlänet Dalarna 
kan motsvarande utveckling skönjas i vissa områden under 
samma tid. Det är också huvudorsaken till att dessa två län 
halkat ned i rankinglistan sedan förra rapporten, och Gävle-
borgs län ligger nu på en blygsam 19:e plats. Sänkningen är 
emellertid ingen katastrof, vilket bäst illustreras av att prisin-
tervallet har blivit bredare. Skogsmark har sålts till både högre 
och lägre priser än förra året. De högsta nivåerna verkar ligga i 
centrala delarna av Hälsingland inom triangeln Järvsö - Hudiks-
vall - Bollnäs. Transaktionsvolymen har totalt sett gått ned 
under 2019, även om antalet sålda enheter är ganska stabilt.

Marknadsfaktorer
En viktig faktor vid bedömning av marknadens fluktuatio-
ner är hur köpeskillingsstatistiken sammanställs och vilket 
urval som ingår i densamma. Detta beskrivs närmare under 
stycket Om Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog i denna 
rapport. Går transaktionsvolymen ned som en följd av sjun-
kande skogsmarkspriser eller kan andra faktorer ligga bakom? 
I Gävleborg hade den sålda genomsnittsfastigheten 2019 en 
areal om 37 hektar produktiv skogsmark, att jämföra med 
48 hektar året innan. Med samma virkesförråd per hektar 
sjunker alltså transaktionsvolymen om antalet köp är stabilt. 
Vi kan också konstatera att objekt som säljs på den öppna 
marknaden i regel är klart mindre än länets medelfastighet 
och har ett lägre virkesförråd per hektar. I vår statistik ingår 
då inte bolagsköpen i samband med uppdelningen av Bergvik 
Skog AB som är den enskilt största affären i länet under 2019.

Har skogspriserna i länet sjunkit, stigit eller är de oförändrade? Det finns tecken som 
styrker alla tre påståendena. Klart är att länet har fallit i ranking i förhållande till övriga 
län sedan förra skogsrapporten. Det har emellertid fortfarande gjorts lika många affärer 
i länet under året som innan, men de sålda objekten är mindre nu än föregående år.  
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Dalarna

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,3
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,0
Svefa Skogsfastighetsindex  35

Skogen
Medelfastigheten ha 73
Virkesförråd m3sk/ha 128
Tall / Gran / Löv % 54/34/12
Bonitet  m3sk/ha år 5

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 400
Normalt intervall kr/m3sk 250–500
Genomsnitt kr/ha 50 000
Normalt intervall kr/ha 25 000–90 000

Länets prisutveckling
Ett år % 0,0
Fem år % 21,2
Tio år % 5,3

Fastighetsmarknaden
Den tydliga uppgång på fastighetspriserna som vi kunde se 
under 2018 höll sig stabil under merparten av 2019, för att 
sedan mattas av något i slutet av året. Även utifrån ett geo-
grafiskt perspektiv ser vi överlag stabilitet i länet med vissa 
justeringar. Vi noterar att i vissa områden har prisnivån hamnat 
lägre än tidigare medan den i andra områden gått uppåt. Exem-
pelvis har trakten söder om Siljan stigit, vilket möjligen är en 
följd av det omarronderingsarbete som genomförts. Antalet 
köp har under 2019 ökat med cirka 10 procent jämfört med 
tidigare år och den största andelen affärer sker i Siljans norra 
del med omnejd. Ingången av 2020 ger inga tydliga tecken 
på vart marknaden är på väg då vi kan se höga såväl som låga 
noteringar, men det troliga är att den genomsnittliga pris- 
nivån kommer hålla sig runt 400kr/m³sk. Prisspannet varierar 
emellertid mellan 250 och 500 kr/m³sk. 

Marknadsfaktorer
När vi ser tillbaka på virkesprisutvecklingen i länet så har vi 
sett stabila nivåer fram tills oktober/november då det kom 
en prissänkning. Efter årsskiftet har det gått ned ytterligare 
ett steg. Orsaken är ett råvaruöverskott hos industrierna, 
men efter den milda vintern är det troligt att efterfrågan på 
virke ökar igen och därigenom även virkespriserna. Dalarna 
får en stark aktör på virkesmarknaden genom att den tyska 
investeringsfonden ESSVP, som 2018 köpte Siljan Group, nu 
även blir huvudägare i Bergkvist-Insjön och bildar koncernen 
Bergkvist-Siljan. Sammanslagningen bidrar till både stabilitet 
och styrka i regionen, vilket påverkar hela näringen positivt. 
Nybildningen pågår och beräknas bli klar under 2020. Den 
avvikelse i transaktionsvolym som vi ser i tabellen är en följd 
av Bergviks affärer med Naturvårdsverket, men vi kan även se 
att den genomsnittliga fastighetsstorleken och virkesförrådet 
är större än tidigare år, vilket också bidrar till högre nyckeltal. 

Under 2019 så har såväl virkesmarknaden som fastighetsmarknaden varit relativt stabila 
runt om i länet, men vid årsskiftet har vi sett sänkningar på virkespriset och även en viss 
osäkerhet på fastighetsmarknaden. Det finns ingen tydlig prisriktning då vi ser såväl höga 
som låga nivåer, men kanske kan det vara så att marknaden agerar mer avvaktande än 
tidigare. 



Svensk Fastighetsmarknad 2020 33

Skogsfastighetsindex

■ Antal köp         ■ Transaktionsvolym, mkr

0

100

200

300

400

500

2012 2015 2016 20182013 2014 2017 20192011

Transaktionsvolym för länet

■ Genomsnittspris      ■ Övre/nedre intervall   

■ Riksmedel      ■ Virkespris, listpris, Dalarnas län

0

100

200

300

400

500

600

2012 2015 2016 20182013 2014 2017 20192011

Prisutveckling skogsfastigheter för länet

Kr/m3sk

Antal köp/mkr

2020

2010



Svensk Fastighetsmarknad202034

Värmland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,4
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,0
Svefa Skogsfastighetsindex  39

Skogen
Medelfastigheten ha 58
Virkesförråd m3sk/ha 172
Tall / Gran / Löv % 33/51/16
Bonitet  m3sk/ha år 7

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 370
Normalt intervall kr/m3sk 230–570
Genomsnitt kr/ha 45 000
Normalt intervall kr/ha 21 000–85 000

Länets prisutveckling
Ett år % 0,0
Fem år % 0,0
Tio år % -3,9

Fastighetsmarknaden
Sedan förra året utvecklas skogsfastighetsmarknaden i Värm-
land positivt. Antalet försäljningar är i stort sett oförändrat 
med cirka 200 köp av rena skogsfastigheter med ett medel-
värde på ungefär 60 000 kronor per hektar. Transaktionsvoly-
men har däremot höjts med cirka 20 procent sedan förra året. 
Bakgrunden är delvis ett antal rekordköp av juridisk person.  
I Torsby såldes totalt 1 200 hektar, fördelat på sexton fastig- 
heter, för 95 Mkr samtidigt som Bergvik Skog sålde ut delar av 
sitt innehav till ett flertal större juridiska intressenter. En stor 
orsak till det ökade skogsintresset kan vara den stora satsning 
som fortsatt sker inom skogsindustrin i länet. Historiskt kan 
vi se att skogsbränder, stormar och insektsangrepp sällan 
påverkar fastighetsmarknaden långsiktigt i någon större 
omfattning. Objekt i glesbygdsläge med många större bygg-
nader går fortfarande relativt trögt och tar längre tid till avslut.

Marknadsfaktorer
Värmlands län är världsledande inom pappers-, massa- och 
förpackningsindustrin. Var sjätte kartongförpackning med 
flytande innehåll i världen har sitt ursprung i Värmland och 
denna andel kommer att öka ytterligare när Billerud-Korsnäs 
nya kartongfabrik når full produktionskapacitet. Hela 24 
procent av alla industrianställda i länet arbetar inom skogs-
industrin, som också ligger i framkant när det handlar om 
forskning kring skogen som förnybar resurs. Naturturism 
är en bransch som förväntas växa. I dag finns det cirka 250 
vandringsleder i Värmland och ett mycket stort utbud av 
upplevelser kopplat till naturen. Oslo är Värmlands närmaste 
storstad och en av Europas snabbast växande ekonomier. 
Utbytet över landsgränsen är stort och varje vecka pendlar 
mer än 5 500 människor från boendet i Värmland till arbetet 
i Norge. Den stora pendlingen innebär att delar av Värmland 
ingår i Oslos lokala arbetsmarknadsregion.

Prisbilden på skogsfastigheter i Värmlands län är stabil, med en lätt uppåtgående trend 
de senaste åren. Länet klättrar sex placeringar i Svefas skogsindex och når nu plats 13. 
Länet har fortfarande 39 poäng, men vinner på en bättre utveckling av villapriserna, 
skogsfastighetspriserna och en stabilare befolkningsutveckling än övriga län.
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Örebro

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,9
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,9
Svefa Skogsfastighetsindex  40

Skogen
Medelfastigheten ha 74
Virkesförråd m3sk/ha 168
Tall / Gran / Löv % 35/46/19
Bonitet  m3sk/ha år 8

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 535
Normalt intervall kr/m3sk 430–680
Genomsnitt kr/ha 85 000
Normalt intervall kr/ha 70 000–125 000

Länets prisutveckling
Ett år % 0,9
Fem år % 9,2
Tio år % 10,3

Fastighetsmarknaden
Den generella uppgången av skogsfastighetspriserna fortsatte 
även 2019 med någon procent. I jämförelse med förra året är 
prisbilden mer ojämn och enstaka köp indikerar mycket höga 
nivåer. Utbudet har varit bra och som vanligt är det skogs-
dominerade fastigheter som omsätts snabbast. Förra årets 
konjunkturnedgång för trävaruindustrin ser inte ut att ha slagit 
igenom på skogspriserna i länet. Troligen har de flesta köpare 
en större långsiktighet i ägandet samtidigt som räntorna är låga 
och en eftertraktad skogsfastighet kanske bara blir till salu en 
gång under en livstid. Prognosen för 2020 är att prisutveck-
lingen fortsatt kommer att vara försiktigt positiv. Orosmoln 
som en allmän konjunkturnedgång, virkesprissänkningar och 
räntehöjningar kanske leder till en viss återhållsamhet, men det 
finns alltid köpare till intressanta objekt. Många skogsägare 
är lågt belånade och har utrymme att göra tillskottsförvärv.

Marknadsfaktorer
Skogsbränsle har blivit allt mer intressant genom EU:s mål 
om mer förnyelsebar elproduktion. En produkt från skogen 
som i princip inte nyttjas alls är stubbar. Energimängden i 
stubbar är i förhållande till exempelvis GROT betydligt större 
per hektar. Anledningen till den höga energimängden är den 
höga densitet som kommer från att stubbarna utvecklar så 
kallad tjurved. I dag bryts inga stubbar på produktiv skogs-
mark utan bara på mark som ska exploateras. Efter att stub-
barna samlats och krossats på terminaler transporteras flisen 
till slutkund. Här bör finnas stora utvecklingsmöjligheter om 
kedjan från hygge till krossning kan utvecklas och effek-
tiviseras. Alla stubbar kan inte brytas utan lövstubbar bör 
lämnas som död ved och de klenaste och grövsta stubbarna 
blir kvar av ekonomiska skäl. Den markberedning som görs 
i samband med stubbrytning kan göras med precision, vilket 
är en fördel på känsliga marker.

Årets analys visar att prisnivåerna är något spretigare än tidigare år och att det i några 
fall gjorts transaktioner till mycket höga nivåer. Länet erhåller 40 poäng enligt Svefas 
Skogsindex och går därmed upp tre placeringar jämfört med förra året. Den främsta 
orsaken till länets uppgång är en bättre prisutveckling på skogsfastigheter än på andra 
håll i landet.
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Västmanland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,8
Prisutveckling skogsfastigheter % 1,0
Svefa Skogsfastighetsindex  48

Skogen
Medelfastigheten ha 93
Virkesförråd m3sk/ha 162
Tall / Gran / Löv % 35/41/24
Bonitet  m3sk/ha år 8

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 485
Normalt intervall kr/m3sk 400–580
Genomsnitt kr/ha 80 000
Normalt intervall kr/ha 55 000–105 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,0
Fem år % 10,2
Tio år % -2,0

Fastighetsmarknaden
Utbudet av obebyggda lantbruksenheter i länet är i stort sett 
oförändrat. Under den senaste 3-årsperioden har cirka 20–25 
lagfarna köp per år registrerats. Transaktionsvolymen är dock 
vikande jämfört med fjolåret, även om det stora intresset för 
att äga skog och mark håller priserna uppe på det som bjuds 
ut. Länets skogar ligger på attraktiva avstånd från Mälardalens 
befolkningscentra, vilket borgar för att där alltid kommer att 
finnas kapitalstarka intressenter. De högsta nivåerna åter-
finns följaktligen i länets södra delar och priserna har stigit 
med cirka 1 procent jämfört med fjolåret. Länsgenomsnittet 
för obebyggda lantbruksenheter ligger i februari 2020 kring  
485 kr/m3sk, med en något vikande trend under den senaste 
tvåmånadersperioden. Den vikande trenden bedöms främst 
bero på sänkta priser på både timmer och massaved. 

Marknadsfaktorer
Mottagarna av virket från de västmanländska skogarna har 
fortsatt god lönsamhet. Som en följd av det stora utbudet 
av granbarkborrepåverkat virke har virkespriserna sjunkit. 
Däremot kan i dag en talldominerad post betalas extra bra, 
då industrierna fortfarande efterfrågar tall till sin produktion. 
På kort sikt kan skadorna av granbarkborren vara så omfat-
tande att de kommer att påverka marknadspriserna och leda 
till en tillfällig stagnation på skogsfastighetspriset i länet. 
För en positiv utveckling talar dock att räntenivåerna verkar 
vara stabila över tid efter Riksbankens senaste utspel. Även 
en ökad användning av trä, uppmuntrad av miljödebatt och 
kretsloppstänk, är en faktor som talar för att efterfrågan på 
lantbruksfastigheter kommer att vara stabil även i framtiden.

Västmanland är ett av Sveriges minsta län med allt från rena slättbygder i söder till 
storskogar i norr. Fastighetsmarknaden för lantbruksenheter domineras av kombine-
rade fastigheter med byggnader, jord och skog. Länet omfattas av utökade åtgärder för 
bekämpningen av granbarkborren. Skogsägarna bör ha ögonen öppna och reagera i tid 
innan skadorna blir för omfattande.
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Uppsala

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 2,1
Prisutveckling skogsfastigheter % -2,0
Svefa Skogsfastighetsindex  56

Skogen
Medelfastigheten ha 75
Virkesförråd m3sk/ha 187
Tall / Gran / Löv % 43/37/20
Bonitet  m3sk/ha år 7

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 490
Normalt intervall kr/m3sk 350–610
Genomsnitt kr/ha 70 000
Normalt intervall kr/ha 50 000–110 000

Länets prisutveckling
Ett år % -2,0
Fem år % 0,0
Tio år % -0,6

Fastighetsmarknaden
De senaste åren har Uppsala län haft en svagare prisutveckling 
än landet som helhet men också svagare än angränsande län, 
där nivåerna till skillnad från i Uppsala ökat. Skillnaderna inom 
länet är emellertid fortfarande stora. De norra delarna visar upp 
en betydligt lägre prisbild och även för fina produktionsenheter 
har vi sett relativt låga köpeskillingar. I de södra delarna av 
länet och i närheten av Mälaren betalas det fortsatt bra för de 
bättre objekten. Några mil öster om Uppsala såldes exempelvis 
fastigheten Almungeberg 1:16 tidigt under 2020 för 25 Mkr, 
en köpeskilling som motsvarar cirka 770 kr/m³sk eller cirka  
80 000 kr/ha. Att länet trots en svag prisutveckling hamnar 
så högt i Svefas Skogsfastighetsindex förklaras med en positiv 
befolkningsutveckling, hög medelinkomst och närhet till en 
marknad med kapitalstarka potentiella köpare. Länet borde 
ha bra förutsättningar för en positiv prisutveckling under de 
närmaste åren.

Marknadsfaktorer
Fjolårets storm Alfrida skadade stora volymer skog i Uppsala 
län, framförallt i öster. När skadorna summerats hade det 
blåst ner cirka 600 000 kubikmeter inom länet. Kombina-
tionen av stormskadat virke och de senaste årens stora härj-
ningar av granbarkborre bedöms kunna bli ett stort problem 
under året, särskilt ifall vädret blir gynnsamt för skadedjuren, 
alltså varmt och torrt. I trakterna mellan Uppsala och Enkö-
ping såg vi ifjol en ovanligt sen svärmning av granbarkborre, 
vilket kan bidra till att ge stora skador i år. Som en följd av 
allvaret i situationen har Skogsstyrelsen utökat det så kallade 
bekämpningsområdet för granbarkborre till att omfatta även 
Uppsala län, vilket innebär ökade befogenheter för Skogssty-
relsen och hårdare krav på hur mycket virke som får lämnas 
kvar i skogen. Förhoppningsvis leder detta till ett effektivt 
bekämpningsarbete.

Uppsala sticker ut som ett av få län som haft en negativ prisutveckling för skogsfastig-
heter under fjolåret. Länet tappar även en placering i Svefas Skogsfastighetsindex men 
återfinns fortfarande i toppskiktet med en tredjeplats. Trots, eller kanske tack vare, den 
svagare prisutvecklingen bedömer vi fortsatt att länet är ett av de mest attraktiva för 
investeringar i skogsfastigheter.  
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Stockholm

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 1,5
Prisutveckling skogsfastigheter % 5,2
Svefa Skogsfastighetsindex  65

Skogen
Medelfastigheten ha 56
Virkesförråd m3sk/ha 196
Tall / Gran / Löv % 35/35/30
Bonitet  m3sk/ha år 8

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 610
Normalt intervall kr/m3sk 510–700
Genomsnitt kr/ha 110 000
Normalt intervall kr/ha 85 000–145 000

Länets prisutveckling
Ett år % 5,2
Fem år % 13,0
Tio år % 13,0

Fastighetsmarknaden
Stockholms län visar en uppgång i skogsfastighetspriser om 
cirka fem procent under den senaste 12-månadersperioden. De 
högsta prisnivåerna i länet återfinns i närheten av Stockholm 
och i länets södra delar. I norr är utbudet av skogsfastigheter 
på marknaden större och avstånden till tätorter längre. Vi ser 
emellertid att priserna på skogsfastigheter ökat i de norra 
delarna av länet och skillnaderna mellan den norra och södra 
delen av länet inte är lika stora som de tidigare varit. I närheten 
av länets centrala delar förekommer stora fluktuationer i pris 
och förväntningar om exploatering av framtida bostäder och 
industri kan påverka prisbildningen. Ren avkastning på jord- 
och skogsbruksfastigheter är generellt av mindre betydelse 
för länets många kapitalstarka intressenter. Privatbostads-
marknaden har återhämtat sig efter det stora prisfallet hösten 
2017 och fortsatt låga räntor talar för en stabil marknad det 
närmsta året. 

Marknadsfaktorer
Det pågår för närvarande ett flertal stora infrastrukturprojekt 
inom länet. Nya Slussen, som började byggas 2016, beräknas 
vara klar under 2025. I projektet ingår förutom trafiklösningen 
att regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska få en tillfred-
ställande lösning. Projektet kommer dock leda till att vatten- 
nivåerna i Mälaren höjs vilket väntas påverka tusentalet lant-
brukare. Hur stora skadorna på åkermark kommer att bli och 
vad ett försenat vårbruk kommer kosta är omtvistat. Sam- 
tidigt pågår bygget av nya förbifart Stockholm. Trafikverket har 
nu meddelat att projektet försenas och kostnaderna bedöms 
öka med drygt tre miljarder. Under många år har inflyttningen 
från övriga Sverige till länet överstigit den utflyttning som 
skett. Situationen är sedan 2018 den omvända och fler per-
soner har lämnat länet än flyttat hit. Utvecklingen liknar den 
som gick att se under 70-talet då många unga svenska famil-
jer flyttade till landsbygden.

Stockholms län innehar fortsatt topplaceringen i Svefa Skogsfastighetsindex och skogs-
fastighetspriserna har ökat med cirka fem procent under den senaste 12-månaders-
perioden. Byggtakten liksom priserna på privatbostadsmarknaden har återhämtat sig 
efter det stora prisfallet under 2017. Ett nytt fenomen är att utflyttningen senaste åren 
överstigit inflyttningen till länet från andra delar av landet.
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Södermanland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 1,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 5,7
Svefa Skogsfastighetsindex  49

Skogen
Medelfastigheten ha 78
Virkesförråd m3sk/ha 190
Tall / Gran / Löv % 37/42/21
Bonitet  m3sk/ha år 8

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 650
Normalt intervall kr/m3sk 550–750
Genomsnitt kr/ha 115 000
Normalt intervall kr/ha 90 000–150 000

Länets prisutveckling
Ett år % 5,7
Fem år % 20,4
Tio år % 18,2

Fastighetsmarknaden
De stora barkborreangreppen är inget som tycks ha påverkat 
skogsfastighetsmarknaden i länet – åtminstone inte i negativ 
riktning. Södermanland är det län som uppvisar den starkaste 
prisutvecklingen under året. De bakomliggande faktorerna till 
detta tros bland annat vara en kapitalstark skogsägarkår samt 
goda viltstammar, vilka bidrar till en ökad attraktionskraft. Likt 
tidigare år så är det de väl arronderade – gärna sjönära – lägena 
som betingar de högsta värdena. Under slutet av året genom-
fördes en av de större affärerna då Roxmo gård, omfattande 
500 hektar i länets nordvästra del, bytte ägare. Köpeskillingen 
på 90 miljoner kronor var inte anmärkningsvärd i nyckeltalet 
kronor per skogskubikmeter räknat – men befäste bilden av 
att väl arronderade större objekt fortfarande är eftertraktade 
på marknaden.

Marknadsfaktorer
Enligt en kartläggning som Skogsstyrelsen gjort tillsam-
mans med Södra Skogsägarna så orsakade granbarkbor-
ren skador på närmare sju miljoner kubikmeter granskog 
under 2019. Detta motsvarar nästan tio procent av den totala 
årsavverkningen i landet. Södermanland, som var ett av de 
hårdast drabbade länen, uppskattas ha drabbats av angrepp 
på nära en miljon kubikmeter. Att angreppen blev så stora 
under fjolåret tros ha sin bakgrund i den ovanligt varma och 
torra sommaren 2018, vilket medförde att granbarkborrarna 
kunde svärma två gånger. Enligt den inventering som gjorts 
så utlyses i Södermanland tre områden som särskilt utsatta; 
det är områdena kring Malmköping, Katrineholm och Nynäs 
utanför Nyköping. I Brogetorp utanför Flen tvingades kom-
munens skogsförvaltare avverka cirka 20 hektar granskog 
för att undvika spridning av granbarkborreangrepp.

Södermanland är ett av de län som drabbats hårdast i samband med de omfattande 
angreppen av granbarkborre under 2019. Detta till trots så har länet har en fortsatt stark 
utveckling på skogsfastighetsmarknaden och placerar sig på plats 6 i årets Skogsindex, 
vilket är en placering bättre än förra året. 
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Gotland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,9
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,0
Svefa Skogsfastighetsindex  28

Skogen
Medelfastigheten ha 28
Virkesförråd m3sk/ha 130
Tall / Gran / Löv % 70/17/13
Bonitet  m3sk/ha år 4

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 355
Normalt intervall kr/m3sk 240–510
Genomsnitt kr/ha 45 000
Normalt intervall kr/ha 25 000–75 000

Länets prisutveckling
Ett år % 0,0
Fem år % 4,4
Tio år % 1,4

Fastighetsmarknaden
Ser vi på marknaden för lantbruksfastigheter så har Gotland 
en stark historik av fastighetsregleringar – i synnerhet när 
det gäller överlåtelser av jordbruksmark. Till skillnad från den 
mindre produktiva skogsmarken så utgörs stora delar av Got-
lands öppna mark av högkvalitativ åkermark och här odlas 
såväl sparris som tryffel. Det milda maritima klimatet bidrar 
till att förlänga odlingssäsongen. Skogsmarken på Gotland har 
i regel blygsam produktionsförmåga – medelboniteten ligger 
omkring fyra m³sk per hektar och år, vilket är jämförbart med 
de nordligaste delarna av landet. Med ett relativt lågt virkesför-
råd per hektar i medeltal så är Gotland kanske det län framför 
andra där nyckeltalet kronor per hektar ger en mer rättvisande 
bild – särskilt avseende fastigheter som domineras av yngre 
och medelålders bestånd. En av årets större transaktioner 
var när fastigheten Vänge Norrbys på totalt 220 hektar bytte 
ägare under senhösten.

Marknadsfaktorer
Tvisten kring stenbrytningens vara eller icke vara i Ojna-
reskogen på norra Gotland tycktes få ett slut under fjolåret. 
Högsta domstolen beslutade i början av april att man inte 
beviljar prövningstillstånd i målet där företaget Nordkalk 
haft en pågående domstolsprocess i 13 år. Området kring 
Ojnareskogen utgör ett så kallat Natura 2000-område. Natura 
2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU. I Sverige finns 
cirka 4 000 sådana områden, vilka upptar en sammanlagd 
yta av mer än sju miljoner hektar. Det är Länsstyrelsen som 
ansvarar för att ta fram förslag på nya områden. Totalt sett 
har nästan tio procent av Gotlands markyta någon form av 
skyddsklassning. Av öns i dag totalt cirka 140 naturreservat 
har drygt 40 stycken tillkommit den senaste tioårsperioden. 
Ett av de senast beslutade, Hinser, ligger på öns nordöstra 
del och utgörs till stora delar av en äldre kalkbarrskog.

Gotland med sin kalkrika berggrund och talldominerade skogsmark påminner inte om 
något annat skogslän. Räknat på skoglig produktionsförmåga är länet närmast likt Norr-
botten – men mycket mer än så har inte länen gemensamt. När Svefa sammanställer 
Skogsfastighetsindex placerar man sig återigen på en sistaplats. Trots det bedöms 
marknaden vara fortsatt stabil.  
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Östergötland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,9
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,0
Svefa Skogsfastighetsindex  47

Skogen
Medelfastigheten ha 79
Virkesförråd m3sk/ha 183
Tall / Gran / Löv % 40/40/20
Bonitet  m3sk/ha år 8

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 680
Normalt intervall kr/m3sk 530–830
Genomsnitt kr/ha 120 000
Normalt intervall kr/ha 65 000–120 000

Länets prisutveckling
Ett år % 0,0
Fem år % 21,4
Tio år % 24,8

Fastighetsmarknaden
Östergötland har även fortsättningsvis höga marknadsvärde-
nivåer och utbudet av rena skogsfastigheter är lågt. Förra året 
omsattes cirka 120 lantbruksfastigheter, varav tio procent var 
skogsdominerade. Då har förutom lagfarna köp även under-
sökts fastighetsregleringar, något som kan vara omständligt 
och kräva en del efterforskningar. Detta begränsade utbud är 
en bidragande orsak till de höga nivåerna. Som hetast är mark-
naden i norra delen av länet. Här bidrar det faktum att en aktiv 
lantbruksnäring är med och konkurrerar om fastigheterna oav-
sett ägoslagsfördelning samtidigt som här finns större städer 
och viktig skogsindustri. Befolkningsutvecklingen talar för att 
denna del av Östergötland kommer att bli ännu attraktivare för 
framtidens skogsköpare. De fem miljoner kronor som för tio år 
sedan räckte till 62 ha skogsmark förslår i dag bara till 42 ha.

Marknadsfaktorer
Ökad användning av trä är ett viktigt led i samhällets håll-
bara utveckling. Bland annat Region Östergötland har som 
mål att år 2030 använda femtio procent trä för nybyggna-
tion och renovering av fastigheter. Inom de olika industri-
erna med skoglig råvara som grund finns stora pågående 
utvecklingsområden som har till uppgift att möta samhällets 
förväntningar på förnyelsebara moderna produkter. I länet 
finns ett stort antal tillverkare av kartong och papperspro-
dukter, såsom olika typer av förpackningar. I Östergötland har 
Holmen börjat använda sig av digital analysteknik i jakten på 
barkborrar. Faktiska skador visas på en karta vilket är till god 
hjälp för att begränsa fortsatt spridning. Bråvikens sågverk 
sågar nu enbart gran för att kunna ta hand om det skadade 
virket. Från Norrköpings hamn har 10 000 kubikmeter virke 
skeppats till USA.

Ett begränsat utbud driver en aktiv marknad och Östergötland hamnar åter högt på 
Svefas skogsindex. Liksom i andra delar av landet är granbarkborren ett stort bekym-
mer och upparbetningen av angripet virke har prioriterats i sågverken. En allt bredare 
användning av skoglig råvara bådar gott för en mer hållbar framtid.
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Västra Götaland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 1,0
Prisutveckling skogsfastigheter % 5,1
Svefa Skogsfastighetsindex  57

Skogen
Medelfastigheten ha 34
Virkesförråd m3sk/ha 194
Tall / Gran / Löv % 25/54/21
Bonitet  m3sk/ha år 9

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 620
Normalt intervall kr/m3sk 450–670
Genomsnitt kr/ha 110 000
Normalt intervall kr/ha 80 000–140 000

Länets prisutveckling
Ett år % 5,1
Fem år % 17,0
Tio år % 24,0

Fastighetsmarknaden
Trots att virkespriset mattats av fortsätter skogspriserna uppåt 
i Västra Götaland. Utbudet på skogsfastigheter har varit bra 
och flera större fastigheter har funnits ute till försäljning. Runt 
länets större tätorter återfinns det högsta priserna. Köpare 
värdesätter själva ägandet och uppskattar de icke monetära 
nyttorna såsom jakt och rekreation. Virkespriserna har mattats 
av, men det ses ändå som en god investering att köpa skog i 
Västra Götaland. I länets nordöstra delar har höga köpeskil-
lingar noterats under det gångna året och konkurrensen är 
stor. Skaraborg är den en av de bättre betalda delarna i länet 
och under året har köpeskillingar som överstiger 700 kr/m³sk 
noterats. I norra Bohuslän och Dalsland möter marknaden den 
lägre värmländska prisbilden. Prisutvecklingen i länets nord-
västra del har dock varit positiv. Man får fortfarande lite mer 
skog för pengarna här i jämförelse med andra delar av länet. 

Marknadsfaktorer
Enligt regeringens godsstrategi skall fler transporter flyttas 
från väg till tåg och fartyg. I år kan det komma beslut från 
EU om att klassa nya svenska vatten som ”inre vattenvägar”. 
Tidigare har Mälaren godkänts, men nu är även Göteborgs 
skärgård och Göta Kanal aktuella. Med en ny klassning skulle 
Göta Kanal återigen kunna bli en viktig fraktled, inte bara en 
populär turistväg. Vänersjöfarten är viktig för många stora 
företag i regionen, inte minst för Billerud Korsnäs och Stora 
Enso, och de ålderstigna slussarna väcker oro. Nya slussar 
skall byggas i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg och 
detta är en förutsättning för att möta sjötrafikens behov. Med 
byggstart 2025/2026 uppskattas de nya slussarna kunna 
tas i bruk mellan 2030 och 2032. Nya vattenvägar och färre 
vägtransporter skulle inte bara öka trafiksäkerheten utan 
även bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Västra Götalands positiva prisutveckling på skogsfastigheter fortsätter. Trots stort utbud 
har riktigt höga köpeskillingar noterats, framför allt i Skaraborg. Dagens miljödebatt 
påverkar skogsindustrin och många menar att skogen spelar en viktig roll i klimatom-
ställningen. Enligt regeringens godsstrategi skall fler transporter flyttas från väg till tåg 
och fartyg.
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Halland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 1,3
Prisutveckling skogsfastigheter % 3,2
Svefa Skogsfastighetsindex  54

Skogen
Medelfastigheten ha 38
Virkesförråd m3sk/ha 195
Tall / Gran / Löv % 17/54/29
Bonitet  m3sk/ha år 10

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 650
Normalt intervall kr/m3sk 510–730
Genomsnitt kr/ha 120 000
Normalt intervall kr/ha 85 000–160 000

Länets prisutveckling
Ett år % 3,2
Fem år % 14,0
Tio år % 20,4

Fastighetsmarknaden
Tack vare en låg ränta och starka köpare i Södra, Derome och 
Stora Enso hålls priserna på skogsfastigheter uppe i länet. 
Detta trots att virkespriserna gått ner som en följd av det över-
utbud som genererats av all barkborreskadad skog. Utbudet på 
fastighetsmarknaden präglas av många mindre gårdar där en 
stor del av värdet ligger i byggnader och jordbruksmark. Utbu-
det av renodlade skogsfastigheter är lågt och detta bedöms i 
sig vara prisdrivande. Länet har en speciell geografi, med öppet 
kustlandskap i de västra delarna och skogsbygden i öster, mot 
Småland. Det finns en svag gradering av skogsmarkspriserna 
inom länet där priset är något högre i de södra delarna, där 
påverkan från den starka skånska marknaden gör sig märkbar, 
medan påverkan från Kronobergs-, Jönköpings och Västra 
Götalands län ger något lägre priser i de mellersta och norra 
delarna av länet.

Marknadsfaktorer
Enligt koncernchef Magnus Andersson på Derome märks 
en avmattning av försäljningen av nya småhus samtidigt 
som bygghandeln fortsatt går starkt. Södra satsar på mer 
korslimmat trä i Värö. Efterfrågan på stomsystem i trä för 
stora byggprojekt ökar och projektering för en andra fabrik 
är redan igång. Varberg Energi har planer på att bygga ett 
150 meter högt vindkraftverk i träkonstruktion, vilket skulle 
innebära en stor besparing av koldioxid. Inte nog med att 
barkborreskadorna har ökat sedan torråret 2018 – även 
betesskadorna på tall är värre i Halland jämfört med övriga 
län i Götaland. Dessutom har den skarptandade barkborren 
påträffats i Halland. Otrevlig, men inte lika aggressiv som 
granbarkborren. I spåren av coronaviruset har det blivit svå-
rare att få tag i containrar för att skeppa trävaror till Kina 
med flera länder. Förhoppningsvis är bristen snart avhjälpt.

Halland bedöms som ett av de mest attraktiva länen för skogsinvesteringar. Närhet till 
starka kunder, positiv befolkningsutveckling och god skoglig produktionsförmåga bidrar 
till senaste årets positiva prisutveckling. Skogen i Halland hyser även andra värden och 
inom Landstinget är det möjligt att få skogsvistelse som alternativ vård för behandling 
mot utbrändhet.
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Jönköping

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,8
Prisutveckling skogsfastigheter % 3,2
Svefa Skogsfastighetsindex  49

Skogen
Medelfastigheten ha 51
Virkesförråd m3sk/ha 177
Tall / Gran / Löv % 34/51/15
Bonitet  m3sk/ha år 8

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 640
Normalt intervall kr/m3sk 550–750
Genomsnitt kr/ha 115 000
Normalt intervall kr/ha 85 000–160 000

Länets prisutveckling
Ett år % 3,2
Fem år % 18,5
Tio år % 25,5

Fastighetsmarknaden
Skogsfastighetspriserna har fortsatt att stiga under det senaste 
året. För medelfastigheten betalas idag 640 kr/m3sk eller  
115 000 kr/ha. Den största prisökningen ser vi i nordöstra 
delen av länet. Det är även här vi hittar de högsta priserna. 
Flertalet genomförda köp i regionen vittnar om skogspriser på 
mellan 150 000–200 000 kr/ha – nivåer som enbart återfinns 
på några platser till i Sverige. De lägsta prisnivåerna hittar vi i 
sydvästra delen av länet. Majoriteten av de genomförda köpen 
sker med privata säljare och köpare, men andelen bolags- 
försäljningar ökar. Det är möjligt att bolagen känner av att 
dagens prisnivåer börjar stagnera och därför vill sälja av stra-
tegiska fastigheter. Vid en närmare analys av genomförda köp 
kan vi dra slutsatsen att virkesförrådet utan tvekan är den 
egenskap som styr en tänkt köpares prisnivå. Samtidigt ökar 
hela tiden antalet köp som sticker ut från statistiken. 

Marknadsfaktorer
Liksom resten av södra Sverige plågas Jönköpings län av 
barkborrar och dessa utgör en marknadsfaktor som för när-
varande är svår att bortse ifrån. Marknaden för skogsfastig-
heter är trots de ovälkomna insekterna fortsatt stark, vilket 
till del beror på länets struktur med ett livaktigt lantbruk 
och omväxlande landskap. Lantbruksenheterna består ofta 
av jordbruksmark insprängd mellan skogspartier, och den 
gård som vill växa och utöka djurantal och växtodlingsareal 
kommer per automatik även att bli en allt större skogsägare. 
Ofta står valet mellan att satsa eller lägga ned. Konkurrensen 
mellan köparna är liksom kapitaltillgången stor, och när man 
har i åtanke att grannfastigheten på sin höjd blir till salu en 
gång under ens livstid är det inte konstigt att priserna trissas 
upp. Stor vill bli större, och inte vill man ta ett steg bakåt för 
att se på hur granngården växer. 

Jönköpings län har än en gång befäst sin placering i toppen av Svefas Skogsfastighets- 
index. En stark uppgång av skogsfasighetspriserna tillsammans med en sjunkande 
arbetslöshet innebär att länet klättrar tre platser till en delad sjätte plats. Framförallt är 
det den nordöstra delen av länet som redovisar rekordnivåer.
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Kronoberg

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,9
Prisutveckling skogsfastigheter % 3,9
Svefa Skogsfastighetsindex  44

Skogen
Medelfastigheten ha 52
Virkesförråd m3sk/ha 144
Tall / Gran / Löv % 29/52/19
Bonitet  m3sk/ha år 9

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 665
Normalt intervall kr/m3sk 560–800
Genomsnitt kr/ha 95 000
Normalt intervall kr/ha 75 000–125 000

Länets prisutveckling
Ett år % 3,9
Fem år % 20,9
Tio år % 16,7

Fastighetsmarknaden
Vi kan blicka tillbaka på ett bra år för skogsfastighetsmarknaden  
i Kronobergs län, trots dalande virkespriser under andra halvan 
av året. Antalet genomförda affärer vittnar om ett bra utbud. 
Jämfört med 2018 steg skogsmarkspriserna cirka 4 procent 
under 2019. Självklart är det mikroläget som avgör köparens 
villighet att öppna plånboken, men höjningen syns i hela länet. 
De högsta priserna återfinner vi i de sydvästra delarna av länet 
och i Växjöregionen. Kronobergs län sticker ut i Götaland som 
enda län med en prisbild under 100 000 kr/ha. Samtidigt har 
länet en av de högsta noteringarna för kr/m3sk. Kronobergs 
virkesmedelvolym är i särklass lägst i Götaland, mycket på 
grund av stormen Gudruns framfart. Nyckeltalet kr/m3sk bör 
således behandlas med försiktighet, och som spekulant bör 
man följaktligen därför vara observant på den stående volymen 
och nyckeltalet. 

Marknadsfaktorer
Granbarkborren har satt sina spår även i Kronobergs län med 
höga virkeslager hos sågverken som följd. Kanske är det idé 
för markägarna att avvakta avverkningar och rikta blickarna 
mot ungskogen istället. Skogsstyrelsen manar på markägarna 
i länet – mer skog måste röjas! Stormarna Gudrun och Per har 
satt sin prägel på landskapet och berget av röjningsskogar 
fortsätter att öka, trots att det enligt statistiken röjts betydligt 
mer de senaste åren. Smålandsregionen har under många 
år varit starkt förknippad med flertalet trähusföretag. Detta 
tycks ha påverkat trähusbyggandet i regionen. Växjö stad fick 
under 2019 ta emot det nyinstiftade priset ”Årets trästad”. 
Priset delas ut av NTT Woodnet i samråd med Stora Enso. 
Växjö har under lång tid byggt med trä och aktuellt för tillfället 
är byggnationen av det nya kommunhuset samt resecentrum 
i CLT (korslimmat massivträ). 

Kronoberg klättrar återigen på Svefa Skogsfastighetsindex och återfinns nu på en tionde 
plats. De stigande skogsfastighetspriserna har banat väg för denna placering. Trots  
stigande skogsmarkspriser är Kronoberg det län med lägst prisbild i hela Götaland. Länet 
och speciellt Växjö får istället stoltsera med 2019 år pris för ”Årets Trästad”. 
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Kalmar

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,4
Prisutveckling skogsfastigheter % 1,6
Svefa Skogsfastighetsindex  37

Skogen
Medelfastigheten ha 69
Virkesförråd m3sk/ha 186
Tall / Gran / Löv % 38/42/20
Bonitet  m3sk/ha år 9

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 630
Normalt intervall kr/m3sk 560–800
Genomsnitt kr/ha 100 000
Normalt intervall kr/ha 85 000–125 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,6
Fem år % 21,2
Tio år % 21,2

Fastighetsmarknaden
Utbudet, speciellt under våren 2019, har varit bra. I vår analys 
för helåret 2019 kan vi se en prisökning kring 1,5 procent, vilket 
ger ett nyckeltal på 630 kr/m³sk. Åsikterna om de enorma 
barkborreangreppens påverkan går isär. Prisuppgången i 
Kalmar län har varit något lägre än i grannlänen och det har 
varit svårare att nå avslut, något som tyder på att riskbedöm-
ning och osäkerhet ökat. Några markanta skillnader mellan hårt 
drabbade områden och mer skonade trakter är emellertid svåra 
att se. Kanske är arbetet med att ta vara på det skadade virke i 
fokus nu, snarare än tillskottsförvärv. Angreppens betydelse på 
lite längre sikt är svår att bedöma, men troligen kommer de att 
bidra till att priserna planar ut. Intresset för tillväxtfastigheter 
har ökat. Dessa kräver ofta mer lånefinansiering och gynnas av 
ett lågt ränteläge. Äldre skog påverkas mer av att virkespriserna 
sjunker och även av de stora barkborreangreppen.

Marknadsfaktorer
Med tanke på pågående klimatdebatt och målsättningar om 
att minska fossilberoendet verkar framtiden ljus för skogens 
restprodukter. Även om timmer och massaved är och kommer 
att förbli skogsbrukets starkaste produkter bör GROT och 
bränsleved kunna öka i betydelse. Kalmar län bör ha bra för-
utsättningar för denna produktion. Länet har en stor andel 
skogsmark för råvara och hamnar för vidare transporter. I 
Södras anläggning i Mönsterås pågår projekt för att fram-
ställa biometanol. Region Kalmar arbetar för att länet ska 
vara fossilbränslefritt år 2030, vilket visar att det finns för-
utsättningar att forska på bränsle från skogen. Flertalet av 
länets kommuner producerar värme och el av biobränsle, 
exempelvis kraftvärmeverket Tallholmen i Vimmerby som 
invigdes 2015. Trots det ökade behovet kommer vi förmodli-
gen att ha ett överskott av bränsleved en tid framöver, allt på 
grund av granbarkborrens förödande framfart i länet.

Länet erhåller 37 poäng enligt Svefas Skogsfastighetsindex och tappar två placeringar jäm-
fört med förra året. Den främsta orsaken till länets nedgång är en lägre prisutveckling på 
skogsfastigheter i förhållande till andra län. Beror detta på de stora barkborreangreppen?  
Klart är att osäkerheten ökar när hänsyn tas till denna nya faktor.
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Blekinge

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,0
Prisutveckling skogsfastigheter % 1,6
Svefa Skogsfastighetsindex  32

Skogen
Medelfastigheten ha 41
Virkesförråd m3sk/ha 202
Tall / Gran / Löv % 15/50/35
Bonitet  m3sk/ha år 11

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 630
Normalt intervall kr/m3sk 560–800
Genomsnitt kr/ha 100 000
Normalt intervall kr/ha 80 000–125 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,6
Fem år % 21,2
Tio år % 23,5

Fastighetsmarknaden
Marknadsvärdet för skogsdominerande fastigheter i Blekinge 
län har stabiliserats efter en tillfällig nedgång. Enligt Svefas 
skogsfastighetsindex har Blekinge tappat fyra placeringar 
och ligger nu på plats nitton. Nedgången beror framför allt 
på länets befolkningsutveckling. Prismässigt håller Blekinge 
jämna steg med grannlandskapet Småland. Flest skogs- 
dominerade fastigheter har blivit sålda i Karlskrona kommun, 
men toppnoteringarna är utspridda över länet. Antal försälj-
ningar på den öppna marknaden har minskat något jämfört 
med föregående år. Att hitta rena, lagfarna köp av inägomark 
i ett blandlän som Blekinge är närmast omöjligt. Ibland ingår 
åker- och betesmark i ett skogsköp, men det vanligaste är en 
försäljning till grannen och då via en fastighetsreglering. Det 
enda lagfarna köpet av ren inägomark 2019 var ett köp av två 
hektar betesmark som såldes av Olofströms kommun som 
tomt till hästgård.

Marknadsfaktorer
Blekinge har drabbats hårt av den invasion av granbarkborrar 
som plågar främst södra Sverige. I Blekinge har skadorna 
under 2019 närmast fördubblats och 263 000 kubikmeter 
gran har angripits. Att hinna plocka ut skadat trä ur skogen 
medan skadorna fortfarande är färska är avgörande. Södra har 
börjat använda drönare för att snabbare hitta angripna träd. 
Ett träd som har börjat gulna kan vara lättare att upptäcka 
från luften. Blekinges skogar domineras egentligen natur-
ligt av ek och bok och det moderna skogsbrukets satsning 
på gran ökar sårbarheten. På Södra Cell i Mörrum har man 
under hösten börjat arbeta med en ny teknik för att frigöra 
fibrer ur bomullstyg vilka sedan blandas in i den textilmassa 
(dissolvingmassa) som framställs främst av björk. Massan 
används för att producera textil som viskos och lyocell. Målet 
är att återvinna fibrer ur 25 000 ton textilier årligen.

Blekinge tappar platser på Svefas skogsfastighetsindex men marknadsvärdena på skogs-
dominerade fastigheter är stabila. Granbarkborren har drabbat länet hårt och utgör en stor 
utmaning även framöver. Kanske finns det för mycket gran i ett landskap som naturligt 
egentligen domineras av ek och bok? Nya innovationer är därför välkomna ljusglimtar.  
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Skåne

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 1,2
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,0
Svefa Skogsfastighetsindex  51

Skogen
Medelfastigheten ha 34
Virkesförråd m3sk/ha 193
Tall / Gran / Löv % 11/41/48
Bonitet  m3sk/ha år 11

Pris mars 2020
Genomsnitt kr/m3sk 660
Normalt intervall kr/m3sk 540–820
Genomsnitt kr/ha 120 000
Normalt intervall kr/ha 90 000–180 000

Länets prisutveckling
Ett år % 0,0
Fem år % 11,9
Tio år % 10,0

Fastighetsmarknaden
Marknadsvärdet för skogsdominerande fastigheter i Skåne 
län har efter flera års uppgång stabiliserats. Är taket nu nått 
för vad en skogsinvesterare kan vara beredd att betala? Enligt 
Svefas eget skogsfastighetsindex tappar Skåne en placering 
och ligger nu på plats fem. Prisglappet mot grannlänen börjar 
minska även om Skåne fortfarande har bland de högsta skogs-
priserna i Sverige. Antalet försäljningar av skogsdominerade 
fastigheter har ökat från föregående år. Konkurrensen om den 
bästa åkermarken är alltjämt stor. I närheten av större tätorter 
kan stora markägares svårigheter att hitta ersättningsmark 
innebära att försäljning av åkermark för exploateringsändamål 
helt enkelt stoppas. Kanske måste exploatering betraktas som 
en del i en oundviklig utveckling – samtidigt innebär svårig-
heten att hitta bytesmark att åkermarken istället bevaras och 
bidrar till landets självförsörjning.

Marknadsfaktorer
Liksom övriga Sydsverige plågas Skåne av invasionen av 
granbarkborrar. Torkan 2018 och påföljande milda vintrar 
har lett till stressade granar och perfekta förutsättningar 
för skadedjuren. Angreppen 2019 ökade med 40 procent 
jämfört med året innan. Samtidigt ökar andelen granskog på 
tallskogens bekostnad och i många ungskogar är tallande-
len bara en tredjedel jämfört med äldre skogar. Detta leder 
både till gran på alltför torra marker och ökat betestryck på 
den tall som trots allt planteras. Det varma vädret somma-
ren 2018 har också lett till att många växter blommat extra 
mycket 2019, vilket i sin tur resulterat i ett bokollonår utan 
like och möjlighet till bra naturlig bokföryngring. Oron för 
sjukdomar hos lövträden ökar. Det började med almen, nu 
är asken akut hotad och nya sjukdomar drabbar bok och ek. 
I Söderåsens Nationalpark har många bokar fallit offer för 
Phytophthora som infekterar träden från rotsystemet och 
helt enkelt svälter ut dem.

Marknadsvärdet av skogsdominerande fastigheter har stabiliserats under året. De skogs-
dominerande kommunerna i norra delen av länet toppar både i antal försäljningar och 
prisnivå. Granbarkborren fortsätter att vara ett bekymmer, men även andra trädslag står 
inför nya hot. 
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En högkvalitativ fastighetsvärdering 
är ett användbart verktyg. Våra värde-
ringar av jord och skog används ofta 
som underlag vid överlåtelser eller i 
rättssituationer och förhandlingar. 

Marknadsvärdering inför  
årsredovisning 

År: 2019

Uppdragsgivare: 
SCA

Uppdragsbeskrivning: Skogsbolaget SCA, 
Europas största privata skogsägare, anli-
tade hösten 2019 Svefa för att konstruera 
en värderingsmodell och marknadsvär-
dera hela sitt skogmarksinnehav omfat-
tande cirka 2,6 miljoner hektar skogsmark 
i Sverige. I årsredovisningen för 2019 är 
skogstillgångarna i Sverige nu bokförda 
till 69 Mdr SEK jämfört med 33 Mdr SEK 
föregående år. 

Köprådgivning i samband 
med bud på Bergvik Öst

År: 2019

Uppdragsgivare: 
Institutionell placerare 

Uppdragsbeskrivning: En institutionell 
placerare engagerade Svefa för värdering 
och köprådgivning inför bud på Bergvik 
Öst. Innehavet omfattade 317 000 ha 
varav 295 000 ha produktiv brukad areal 
skogsmark i området Dalarna-Gävleborg. 
Förutom värdering av fastighetsinnehavet 
omfattade uppdraget även analys och 
bedömning av övriga intäktsnivåer som 
arrenden, möjliga framtida exploaterings-
värden och olika former av känslighets- 
analyser, operationell due diligence samt 
stöd till uppdragsgivaren i samband med 
förhandling med säljaren BillerudKorsnäs.

Markåtkomst åt kommunalt 
VA-bolag

År: 2019 

Uppdragsgivare:  
NODAVA (Norra Dalarna Vatten & Avfall)

Uppdragsbeskrivning: Utföra intrångsvär-
deringar enligt ersättningslagstiftningen 
och upprätta servitutsavtal med fastig-
hetsägarna. De 140 berörda fastigheterna 
bestod till tre fjärdedelar av tomtmark och 
en fjärdedel av skogsmark. Projektet utför-
des som ett led i att ordna godkända och 
säkra avloppssystem i Mora-byn Ryssa 
inom VA-bolagets verksamhetsområde.

Referensuppdrag – Svefa Skog och Lantbruk
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Som kund får du ett kraftfullt dokument som i en och samma handling visar hela fastighetens 
framtidspotential. Helt enkelt en skogs- eller lantbruksvärdering som är ovärderlig om du 
står inför köp, försäljning eller större investeringar och möten med kreditgivare. 

Hur har de senaste årens förändringar i virkespriser påverkat skogsfastighetsmarknaden i 
ditt marknadsområde? Vilka regionala skillnader finns i länet och hur påverkas din fastighet? 
Hur påverkas marknadsvärdet av en fastighet som är mindre än genomsnittsfastigheten eller 
har en hög lövandel? Skoglig produktionsförmåga, bonitet, diskuteras ofta i samband med 
avkastningsvärde men har den någon påverkan på marknadsvärdet? Och vad säger banken 
– hur mycket kan jag låna på skogen när väl grannens skifte kommer ut till försäljning? 
Oavsett hur din frågeställning ser ut ger våra värderingar svaret. Svefa Skog och Lantbruk 
jobbar över hela Sverige tillsammans med såväl offentliga som privata uppdragsgivare. Vi 
är drygt 30 konsulter fördelade på 15 av våra 18 kontor – det betyder att vi alltid kan erbjuda 
en lokal lösning med en konsult som dagligen utför uppdrag på den aktuella marknaden. Vi 
har också stor erfarenhet av att på kort tid sätta samman projektorganisationer för komplexa 
fastighetsrättsliga utredningar med specialistkompetenser eller omfattande värderingsupp-
drag för såväl privata som offentliga kunder. Vår produktutformning skräddarsys för att möta 
kundens specifika utmaningar och behov.

Marknadsvärdering
Värdering som underlag för överlåtelse eller belåning. Beskrivning av marknadsförutsätt-
ningar inför nyetablering, investering och prissättning eller som underlag för årsredovisning 
eller strategiarbete.

Rättsekonomisk värdering
Värdering utifrån lagstiftning i samband med intrång eller expropriation.

Försäkringsskada
Bedömning av skador och ersättningsbelopp för skadad byggnad, tomt, jordbruksmark eller 
skog utifrån försäkringsvillkor.

Markåtkomstförhandling
Markåtkomstförhandling för uppdrag varierande från mycket små intrång som exempelvis 
vattenledningar i jordbruksmark till stora intrång så som exempelvis stora nationalparker i 
orörda skogar.

Projektledning
Projektledning av kunduppdrag kopplade till fastighetsekonomiska frågor avseende skog 
och lantbruk i hela Sverige.

Om Svefa Skog och Lantbruk
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Svefa. Hela Sveriges ledande  
fastighetsrådgivare.

Koncernledning

Mikael Lundström  VD

Gustav Källén  Vice VD/Transaktioner

Ylva Melhus  CFO

Helene Järte HR

Johan Hopstadius Marknad

Helena Dalhamn  Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling 

Paul Nord  Skog & Lantbruk

Jan Tärnell  Värdering & Analys

Rikard Wilén Corporate Solutions

Sara Jacobsson Förvaltningsrådgivning

Fakta

Ägare: Personalägt sedan 1997

Antal anställda: 180

Omsättning: 300 MSEK

Kvalitet och miljö:  
Certifierade enligt ISO 9 001 och 14 001
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Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom 
fastighetssektorn. Vårt löfte ”Kompetens som får värden att växa” 
bygger på mångsidig spetskompetens och kvalificerad rådgivning 
som tillför våra kunder ett tydligt värde. Genom bredden i vår 
verksamhet har vi förståelse för våra kunders samlade behov.

Oavsett om din verksamhet finns inom det privata eller offentliga, på bebyggda, obebyggda 
eller skogsfastigheter kan vi med marknadens bredaste spetskompetens göra den mer fram-
gångsrik. Våra konsulter ses som seriösa, pålitliga och kunniga. Våra kunder överlåter med 
tillförsikt sina problem och utmaningar åt oss, eftersom de vet att vi inte tar några genvägar. 
Vi är inte som andra, och det är en stor förklaring till vår framgång.
 
Vi har 18 kontor från Malmö i söder till Luleå i norr som står i ständig kontakt med varandra 
och fastighetsmarknaden i respektive region. Den lokala närvaron har utvecklats till en av 
våra största konkurrensfördelar. Tillsammans är vi över 180 medarbetare och omsätter årli-
gen 300 MSEK vilket gör oss till en av de största oberoende fastighetsrådgivarna i landet.
 
Strategisk rådgivning
Med närvaro på fastighetsmarknaden i hela Sverige, vår samlade kompetens och mark-
nadens bästa databaser kan vi erbjuda kvalificerad strategisk rådgivning och heltäckande 
analyser som visar nya affärsmöjligheter och blir beslutsunderlag i din verksamhet. Hur 
ser strategin ut för ditt fastighetsinnehav? Vilka möjligheter kan skapas utifrån dina fast-
ighetstillgångar? Vilka marknader ska du satsa på? Bör fastighetsinnehavet förändras?  
Är din förvaltning och organisation effektiv? Går ni i sälj- eller köptankar? Vår kvalificerade 
strategiska rådgivning riktar sig till högsta ledning och har sin närvaro i hela landet, för vi 
förstår vikten av att se de lokala förutsättningarna men med en nationell erfarenhet.

Fastighetsvärdering
Vi är landets ledande värderingsföretag och har fler än 60 fastighetsvärderare som värderar 
alla typer av objekt och fastighetsportföljer. Svefa är landets enda rikstäckande oberoende 
värderare av skog och lantbruk. Våra värderingar används ofta som underlag i rättssituationer, 
i förhandlingar och inför kreditgivning. Tillsammans med marknadens bästa geografiska 
täckning och databaser som står fria från partsintressen har vi en omfattande överblick av 
den svenska fastighetsmarknaden.
 
Samhällsbyggnad och fastighetutveckling 
Vi tar idé och vision genom detaljplan till affärsplan och genomförande och finns med som 
strategiska rådgivare och projektledare genom hela planerings- och genomförandeskedet 
såväl när det gäller privata som kommunala aktörer. Vi har lång erfarenhet av den politiska 
processen och av att arbeta med förankring och dialog med berörda parter. Vi arbetar till-
sammans med myndigheter, kommuner, privata exploatörer och fastighetsägare vilket ger 
oss förståelse för samtliga intressenters perspektiv. Det gör att vi kan erbjuda en effektiv 
och kvalitetssäkrad process för alla inblandade parter.

Om Svefa



702020Svensk Fastighetsmarknad

Stockholm 
Huvudkontor
Mäster Samuelsgatan 60
Box 3316
103 66 Stockholm
Tel: 010-603 86 00

Falun
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Gävle
Hamiltongatan 3
802 66 Gävle

Göteborg
Ullevigatan 19
411 40 Göteborg

Härnösand
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand

Jönköping
Södra Strandgatan 3
553 20 Jönköping

Karlstad
Våxnäsgatan 3, 2 tr
653 40 Karlstad

Kungsbacka
Norra Torggatan 1
434 30 Kungsbacka

Luleå
Box 11034
976 27 Luleå

Malmö
Nordenskiöldsgatan 6
211 19 Malmö

Mora
Strandgatan 8
792 30 Mora

Norrköping
Hospitalsgatan 3B
602 27 Norrköping

Sundsvall
Sjögatan 23
852 34 Sundsvall

Umeå
Renmarkstorget 10
903 26 Umeå

Vänersborg
Sundsgatan 16
462 33 Vänersborg

Växjö
Videum Science Park 
Framtidsvägen 10, 1 tr
351 96 Växjö

Örebro
Vasastrand 11
Box 493
701 49 Örebro

Östersund
Postgränd 8A
831 30 Östersund

Våra kontor
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