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Varmt välkommen till 
Svensk Fastighetsmarknad 
Fokus Skog

Trots den allmänna osäkerhet som coronapandemin medför är marknaden 
för svenska skogsfastigheter stabil. 

I hela landet finns också Svefa, med våra snart 200 medarbetare, stabilt 
förankrade med vår lokala kunskap. Det tillsammans med bred kompetens, 
integritet, starkt engagemang och goda kundrelationer gör att vi kallar oss hela 
Sveriges ledande fastighetskonsult. Tillsammans med vår nya huvudägare 
Broviken kommer vi att fortsätta växa organiskt och genom förvärv och bli 
både bredare och djupare i vår kunskap för att möta befintliga och framtida 
kunder där era behov finns. 

Kanske vill du utveckla ditt befintliga skogsinnehav, eller möjligen är du ny 
på just den här marknaden. Svensk Fastighetsmarknad – Fokus Skog vänder 
sig till dig med starkt intresse för skogsfastigheter. Rapporten presenterar 
fakta, bedömda genomsnittsvärden och prisutvecklingen för skogsfastigheter 
i samtliga Sveriges 21 län. Vi presenterar både trender och möjligheter i den 
specifika marknaden och hoppas att detta skall inspirera dig till din nästa 
skogsaffär. 

Varmt välkommen till Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2021. 

Mikael Lundström 
VD Svefa
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Granbarkborren fortsatte att  
påverka virkesbalanserna för stora 
delar av landet och coronapandemin 
till trots fortsätter skogsfastighets-
marknaden upp.

När årets ledare till Skogsrapporten skrivs så har Sverige 
precis tagit det första steget att öppna upp samhället efter 
coronapandemins nedstängning. Att det sker i flera i etapper 
och med nogsamma tjänstemannamedskick till medborgarna 
att nu inte helt ystert tappa fattningen är mycket förståeligt. 
Vi var ju många som trodde att den värsta faran var över 
förra hösten innan pandemin återkom. I skogsbruket har som 
bekant en annan farsot fortsatt att plåga fastighetsägarna 
eller kanske mer korrekt fastighetsägarnas granskogar, näm-
ligen granbarkborren. Enbart 2020 dödades närmare 8 miljo-
ner kubikmeter granskog och skadorna uppgick till ett värde 
av runt 3,5 miljarder kronor enligt SLU. I detta sammanhang 
ska man förstås minnas att granbarkborreskadorna inleddes 
sommaren 2018 och med innevarande säsong innebär det 
att insekten har påverkat många fastighetsägares praktiska 
skogsskötsel och ekonomi de senaste fyra åren. Det finns 
flera plan vi måste anpassa oss på.

På virkesmarknaden märktes överflödet av gran genom 
sjunkande priser men under hösten började timmerpriserna 
att höjas i flera regioner medan massavedspriserna låg kvar 
genom överflödet av skadat virke. Den därigenom minskade 
viljan att gallra granskogarna gör att allt fler skogsägare 
skjuter upp gallringar eller växlar från skötselprogram med 
två gallringar till att i stället gallra en gång per omloppstid. 
Inställda eller uppskjutna gallringar kan istället innebära 
ökade risker för stormskador men en tidigarelagd föryng-
ringsavverkning kan delvis minska risken. 

Ser man till skogsfastighetsmarknaden har prisupp-
gången fortsatt efter en avvaktande inledning. På riksnivå 
når vi nästan en prisökning på fyra procent för helåret. Störst 
är ökningen i Skåne med dryga nästan 11 procent. Även 
transaktionsvolymen har ökat i hela landet och på riksnivå 
är ökningen 10 procent jämfört med 2019. Jämfört med små-
husmarknaden är det blygsamma siffror där årsuppgången 
når 13 procent. Då ska man minnas att det fanns ett flertal 
aktörer som bedömde att BNP-nedgången och arbetslöshe-
ten tillsammans sannolikt skulle resultera i ungefär lika stora 
nedgångar av villamarknaden. 

En typ av överlåtelse som Svefa i år fokuserar extra på att 
beskriva är överlåtelser av skogsmark ägd av juridisk person. 
Dessa överlåtelser har länge varit särskilt attraktiva av olika 

Paul Nord
Affärsområdeschef
Skog och Lantbruk 

Emma Nilsson
Skogsindexansvarig

Matilda Hansson
Redaktör

Niklas Lundberg
Projektledare
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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.

skäl kopplade till bland annat jordförvärvslagstiftningen, obe-
skattade medel i överlikvida fåmansbolag och en allmän vilja 
att placera kapital i något konkret som går att både ta och 
gå på och som upplevs som inflationssäkrat i någon mening. 
Prispåslaget för juridisk ägare är mycket tydligt knutet till 
ett flertal objektsegenskaper och man ska inte lura sig att 
tro att det alltid går att lägga på en viss faktor för att hitta 
skillnaden mot en överlåtelse en gängse fastighetsöverlå-
telse. Bland prisledande marknadsaktörer märks på köpsidan 
bland annat finansiella aktörer vilka gjort det allt mer knepigt 
för traditionella skogsbolag att räkna hem en investering i 
skogsmark via bolagsförvärv. 

För Svefa Skog & Lantbruk innebar fjolåret en interna-
tionell utblick. Vi fick förtroendet att utföra ett värderings-
uppdrag avseende skogsbolaget GreenGolds fastighetsin-
nehav. Innehavet är fördelat över sju europeiska länder med 
tyngdpunkt i Rumänien. Förutom insikten i flera marknader 
innebar uppdraget olika portföljaspekter och en insyn i hur 
en internationell aktör resonerar i form av bland annat risk-
hantering och bedömning av framtidsutsikter. 

Vi har med spänning noterat att den svenska staten 
genom Naturvårdsverket tecknat en avsiktsförklaring med 
skogsbolagen Holmen, SCA och Stora Enos avseende lång-
siktigt skydd av fjällnaturskogar. Överenskommelsen är ett 
spår i kölvattnet av Skogsutredningen som konstaterade att 
en halv miljon hektar produktiv skog med höga naturvär-
den i fjällnära lägen saknar formellt skydd. I korthet innebär 
överenskommelsen att bolagen under en tvåårsperiod avstår 
från att lämna in avverkningsanmälningar på dessa marker 
mot en förhoppning att frågan under tiden kan utredas av 
Regeringskansliet och att ett fjällskogspaket kan utformas 
med möjlighet för bolagen att erhålla ersättningsmark. 

I år erbjuder vi Skogsrapporten enbart digitalt. Rappor-
ten är, såvitt vi vet, den mest omfattande sammanställning 
över den svenska skogsfastighetsmarknadens prisutveckling 
som erbjuds publikt. Genom våra lokala värderare erbjuder vi 
dig direkt insyn i investeringsförhållandena på din hemma-
marknad. Graferna presenterar sammanställd information 
om marknaden i länet och om du vill veta mer är du alltid 
välkommen att kontakta oss lokalt. Genom våra 18 kontor 
finns vi alltid nära dig.

Svensk Fastighetsmarknad20216
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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 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 60 l	 l	 l

2 Uppsala 58 l	 l	 l

3 Skåne 57 l	 l	 l

4 Halland 56 l	 l	 l

5 Västra Götaland 53 l	 l	 l

6 Västmanland 52 l	 l	 l

7 Östergötland 51 l	 l	 l

8 Jönköping 45 l	 l	 l

9 Västerbotten 44 l	 l	 l

10 Södermanland 41 l	 l	 l

10 Örebro 41 l	 l	 l

10 Värmland 41 l	 l	 l

13 Dalarna 40 l	 l	 l

13 Kronoberg 40 l	 l	 l

15 Jämtland 39 l	 l	 l

15 Gävleborg 39 l	 l	 l

17 Västernorrland 37 l	 l	 l

18 Norrbotten 36 l	 l	 l

19 Blekinge 35 l	 l	 l

20 Kalmar 32 l	 l	 l

21 Gotland 26 l	 l	 l

Den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i 
riket visar en uppgång om 3,8 procent under 2020. Högst 
har prisuppgången varit i Skåne län med 10,6 procent följt av 
Blekinge län och Hallands län med 7,9 respektive 7,7 procent. 
Gotlands och Norrbottens län ligger kvar på samma nivå som 
föregående år. Inget län har haft en negativ prisutveckling. 
Den genomsnittliga prisutvecklingen i södra Sverige visar en 
uppgång om 5,7 procent jämfört med 2,5 procent föregående 
år. I mellersta Sverige har skogsfastighetspriserna ökat med 
3,4 procent jämfört med föregående års ökning om 2 procent. 
Även i norra Sverige har den genomsnittliga prisutvecklingen 
varit positiv med en ökning om 1,7 procent jämfört med förra 
årets ökning om endast 0,5 procent. 

Transaktionsvolymen för skogsfastigheter, dvs hur mycket 
pengar som totalt har omsatts på marknaden, har under 2020 
ökat för hela landet som helhet jämfört med föregående år. 
För hela riket har transaktionsvolymen ökat 10 procent. 
Volymförändringen ser emellertid olika ut för olika landsde-
lar. I södra Sverige visar transaktionsvolymen en ökning om 
19 procent till en ny rekordnivå sedan föregående period då 
transaktionsvolymen minskade med 1 procent. I mellersta 
Sverige har transaktionsvolymen ökat 16 procent och även 
där nått en ny rekordnivå jämfört med föregående period. I 
norra Sverige noterar vi en nedgång i transaktionsvolym om 
10 procent efter föregående års uppgång om hela 25 procent. 

Under 2020 såg vi ett fortsatt prisfall på virkespriser, 
både avseende barr- och granmassa. Priserna har dock 
återhämtat sig något sedan sommaren då prisfallet var 
som störst. Bakgrunden är den ökade osäkerheten och den 
kraftiga inbromsningen i den globala ekonomin till följd av 
Coronapandemin. 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 m.m.

I Svefa skogsfastighetsindex ingår ett antal makroekono-
miska faktorer utan skoglig koppling, men som ändå bedöms 
påverka skogsfastighetsmarknaden. Befolkningen har under 
2020 ökat med knappt 0,1 procent jämfört med 1 procent år 
2019. Medelinkomsten har stigit med 2,7 procent samtidigt 
som inflationstakten januari 2021 är 1,7 procent jämfört med 
samma period föregående år. Arbetslösheten har ökat från 
att 2019 varit i genomsnitt 6,3 procent i alla län till cirka 7,3 
procent under kvartal 4 2020. Framförallt har arbetslöshe-
ten ökat bland unga, vilket beror på att många unga jobbar 
inom de branscher som drabbats hårt av Coronakrisen, som 
turistnäringen och restaurangbranschen. Utvecklingen på 
privatbostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk 
ekonomi, där bostadsinvesteringar som utgör en betydande 
del av BNP fortsatt minska under 2020, liksom 2018 och 2019. 
Sedan toppen 2017 har investeringsvolymen sjunkit med när-
mare 26 miljarder kronor. Priserna på privatbostadsmarknaden 
har dock ökat, sett till hela 2020 har priserna på villor ökat med 
cirka 13 procent och på bostadsrätter med cirka 7 procent. 

Sedan Coronapandemin gjorde intåg i Sverige i början av 
2020 har arbetslösheten ökat och trots omfattande ekono-
miska/politiska stimulanser noterades en historisk nedgång 
av svensk BNP under Q2. Under Q3 noterades en stark positiv 
rekyl men när smittspridningen återigen ökade under senare 
delarna av året kom den ekonomiska återhämtningen av sig. 
En oro vad gäller samhällsekonomin i stort kan komma på 
att påverka den svenska skogsfastighetsmarknaden, även om 
skogsfastigheter under senare tid visat sig vara ett intressant 
investeringsalternativ. 

Stockholm som innehaft högst poäng i skogsfastighetsin-
dex ligger fortsatt på en förstaplats trots en minskning med 
5 poäng jämfört med föregående år. Gotland som ligger sist 
har tappat två poäng sedan i fjol och ligger 6 poäng lägre 
än Kalmar län som innehar näst sista plats. Skalan för tra-
fikljusen har därmed minskat något. Fler län har placerat sig 
i mittensegmentet. Trafikljusen är kopplade till länens inbör-
des 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 mars 2021, vilket också visas och förklaras närmare i tabellen på föregå-
ende sida. Storleken på cirklarna är proportionell mot transaktionsvolymen 
för obebyggda lantbruksenheter i varje län. 

”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 44, vilket är den poäng Västerbottens 
län uppnått i år. 
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Sågverksägare slets mellan hopp och 
förtvivlan. Ryckigheten i marknaden 
stabiliserades, mycket på grund  
av svenskarnas plötsliga behov av  
renoveringar och nya altaner.  

Under det senaste året har pandemin stått i centrum och i 
mars 2020 fanns en stor oro kring hur fastighetsmarknaden i 
stort skulle påverkas. Någon bedömare målade upp ett scena-
rio där priset på bostadsrätter och småhus skulle sjunka cirka 
10 – 15 procent. De som varit med ett tag och följt utvecklingen 
för skogsfastigheter vet att skogen historiskt sett uppvisat 
mindre fluktuationer i pris jämfört med bostadsrätter och 
småhus när världsekonomin krisat.

Under våren höll både köpare och säljare av skogsfast-
igheter andan. Ingen visste hur marknaden skulle reagera. 
De som inte var tvungna att sälja avvaktade vilket ledde till 
ett minskat utbud och detta bedöms ha påverkat priset och 
bidragit till höga fastighetspriser.

Sågverksägare har under fjolåret slitits mellan hopp och 
förtvivlan. Efter en lång svacka inleddes 2020 med viss opti-
mism men sedan stängde i stort sett alla marknader ner 
under våren och neddragningar i produktionen planerades 
in. Det som inte många kunnat förutse var att flera av de som 
blivit permitterade under våren satte igång att renovera och 
bygga uteplatser med mera, vilket bidrog till en ökad inhemsk 
efterfrågan på trävaror. Även i USA var byggmarknaden god 
och när kanadensiska sågverk drog ner på leveranserna till 
USA på grund av bland annat höga tullar och brist på timmer 
kunde svenska sågverk öka exporten till USA. En bromsad 
produktion samtidigt som efterfrågan tog fart bidrog till låga 
lager. Lagersituationen tros ha bidragit till en positiv utveck-
ling på trävarumarknaden.

För avsalumassa har marknaden varit trögare där den ned-
åtgående konsumtionen av grafiska papper (tidnings- och 
magasinspapper samt tryck- och finpapper) störtdök under 
2020. Vilket lett till att cirka 24 procent (ca 2,6 miljoner ton 
pappersproduktion av totalt cirka 10,6 miljoner ton) av den 
nordiska produktionen planeras att tas ur drift. För svensk 
del innebär detta att SCA lägger ner sin papperstillverkning 
i Ortviken med en årsproduktion om cirka 750 000 ton. Som 
bekant blir drygt hälften av all skog som avverkas sågtimmer. 
Från timmerstocken faller sedan cirka 25 procent ut som flis 
som går till massatillverkning. Ytterligare cirka 24 procent 
av stocken i form av bark och sågspån blir till största delen 
energi. Därför leder en stark trävarumarknad till att råvaruflö-
det till massabruken ökar. I teorin skulle möjligen en slopad 
gallringsaktivitet i skogen råda bot på överflödet av massaved 
och flis men på sikt bedöms en slopad gallring inte som ett 
bra alternativ. Däremot kan den tudelade marknaden, med 
svag efterfrågan på massaved och en stark timmermarknad, 
leda till att antalet gallringar sjunker till att endast genomföra 
en tidig gallring från dagens modell som oftast innebär två 
gallringar per omloppstid.

Den enskilt viktigaste faktorn för skogsmarkspriset, för-
utom virkespriserna, bedöms vara räntenivån. För en större 
aktör som är duktig på att förhandla bedöms en belåning om 
cirka en procent i ränta vid ett skogsmarksköp som realistiskt. 
I Västra Götaland bedömer Svefa priset på en genomsnittlig 
fastighet till cirka 650 kr/m3sk. Om virkesförrådet ligger på 
cirka 200 m3sk/ha i snitt innebär det att varje hektar har 
ett pris om cirka 130 000 kr. Med en procent i ränta blir 
kostnaden per hektar cirka 1 300 kr/år. Även om nettot vid 

Den svenska skogsfastighetsmarknaden står stabil trots påverkan av corona, barkborrar 
och låga massavedspriser. En låg ränta och goda timmerpriser vaccinerar skogsköparna. 
Kronan har under 2020 stärkts mot dollarn, pundet och euron.

Den svenska ekonomin  
och utvecklingen på skogsfastighetsmarknaden

Svensk Fastighetsmarknad202112
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en föryngringsavverkning kan vara så högt som cirka 460 
kr/m3sk (motsvarande cirka 550 kr/m3fub) bedöms ett mer 
realistiskt netto sett över en omloppstid hamna på cirka 300 
kr/m3sk med hänsyn till återbeskogning, röjning och andra 
kostnader kopplade till ägandet och brukandet av skogen. I 
Västra Götaland ligger den ideala produktionen i genomsnitt 
på cirka 9 m3sk/ha och år men en mer realistisk uppnåelig 
nivå bedöms till cirka 8 m3sk/ha och år vilket skulle innebära 
en nettoavkastning om cirka 2 400 kr/ha och år i genomsnitt 
utan hänsyn tagen till räntekostnader. Räknas räntekostna-
den bort blir nettot cirka 1 100 kr/ha och år eller cirka 0,8 
procent i relation till värdet. I exemplet ovan skulle en ränta 
från banken om cirka 1,8 procent innebära att avkastningen 

blir noll. Exemplet förutsätter även en belåning till 100 pro-
cent vilket normalt inte är möjligt utan köparna måste själva 
bidra med cirka 25 procent i eget kapital. Dock kan en låg 
ränta och stora förväntningar om att räntenivån skall förbli 
låg under en överskådlig framtid bidra till de höga priserna 
på skogsfastigheter.

I slutet av 2020 köpte skogsfonden Silvestica Green 
Forest cirka 5 200 hektar av Stora Enso för 940 miljoner 
kr. Innehavet var paketerat i aktiebolag och köpet motsvarar 
en nivå om drygt 1 100 kr/m3sk. Den höga köpeskillingen 
kan delvis förklaras av välskötta skogar med god bonitet, 
hög andel gran och bra vägnät samt möjligheten för bolag 
att förvärva ett stort innehav. Påslaget för juridisk person 

bedöms i detta fall ligga på cirka 30 procent. Rent skat-
temässigt bedöms ett påslag om cirka 5 – 10 procent som 
mer rimligt och förklaringen till det höga påslaget kanske 
mer ligger i att det finns ett överflöd av pensionspengar som 
söker sig till gröna investeringar. Idag finns ett förslag från 
EU-kommissionen att investeringar i skogsbruk inte skall 
räknas som miljömässigt hållbara. Frågan är ännu inte avgjord 
och visserligen kan hävdas att skogsbruket har inneburit en 
utslagning av artrikedomen i skogen men samtidigt har det 
skett en ökning av virkesförrådet om cirka 25 miljoner m3sk/år 
vilket ger en lagringseffekt om cirka 35 miljoner ton koldioxid 
per år. Detta får ändå ses som en framgång och ett bevis på 
att skogsbruket sköts på ett hållbart sätt.

Coronapandemin har inneburit att besöken i landets natur-
reservat ökat, särskilt i de tätortsnära reservaten. Fler 
människor har troligen upptäckt att ett besök i skogen bidrar
till en bättre hälsa, både fysiskt och mentalt. Landets naturre-
servat och nationalparker innebär för de flesta en oupptäckt
värld. Att med hela familjen semestra mer på hemmaplan och 
besöka fina skogsmiljöer bidrar kanske till en bättre privat- 
ekonomi, men är också en miljömässig vinst jämfört med 
långväga flygresor. Denna förändring av vårt beteende kan 
bidra till samhällets hållbara omställning och skapa inhemska 
lokala arbetstillfällen. Kanske kan besöken också leda till en 
ökad förståelse för skogens betydelse för människors hälsa 
och för Sveriges ekonomiska välstånd?
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Den för talltimmer viktiga
nordafrikanska marknaden  
ser ut att återhämta sig, vilket  
är viktigt för export av den  
norrländska furan. 
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Industri
En viss optimism kunde skönjas från massa- och trävaruin-
dustrin i början av året efter att priserna under 2019 hade 
dalat kraftigt. Flera aktörer vittnade om begränsningar i 
utbud och anledningen var bland annat begränsningar av 
rysk export till Kina, brist på containrar och att Kanadas pro-
duktion minskade kraftigt på grund av virkesbrist efter flera 
år av stora insektsskador. Även Europa hade och har problem 
med kraftiga angrepp som översteg tidigare avverkningsni-
våer och bidrog till stort utbud på marknaden. Tyska sågverk 
hade en hög produktion av trävaror som exporterades till 
bland annat Kina och USA. De svenska producenterna höjde 
priset på massa under vårvintern med anledning av ökad 
efterfrågan och låga globala lager. Speciellt efterfrågan på 
den långfibriga sulfatmassan som används till mjukpapper 
spåddes öka eftersom coronavirusets framfart, framförallt i 
Kina, skapade en hamstring av papper. Ökad efterfrågan i 
Kina är viktig för svensk massaindustri och därigenom viktig 
för landets skogsägare.

När sedan coronautbrottet ledde till att Europa stängde 
ner i mars förbyttes den spirande optimismen till ett totalt 
mörker med stor osäkerhet om vilket håll världsmarknaderna 
skulle ta vägen. Nedstängningen ledde till permitteringar, 
avbokade ordrar och begränsningar av timmeraffärer med 
sänkta timmerpriser. Nu varade inte detta katastrofscenario 
speciellt länge på grund av att sågverken koncentrerade sig 
på andra marknader, som Kina och Egypten samt att det blev 
en renoveringsboom i Europa och USA. I slutet av våren hade 
de flesta producenterna återgått till mer normal produktion 
och försäljningen hade tagit fart igen.  

Marknaden för grafiskt papper störtdyker under senare 
delen av första halvåret, vilket leder till minskad efterfrågan 
av vedråvara samtidigt som lagren av massaved fortsatt var 

mycket höga. I samband med coronanedstängningen tidigare 
under året minskade lagren av trävaror, men konsumtionen 
hade nu överträffat alla förväntningar, till stor del på grund 
av renoveringsboomen under sommaren som sköljde över 
världen och den minskade produktionen som lett till en brist 
på sågvaror. Det ledde till att sågverken efter sommaren 
sågade för fullt med kraftigt ökade priser på trävaror och 
ökande behov av timmer. Massamarknaden hade en svag 
prisutveckling efter sommaren jämfört med toppnivån under 
maj. Främsta förklaringen till den svaga prisutvecklingen var 
återigen globalt höga producentlagernivåer som orsakades 
av svagare efterfrågan och att flera producenter flyttade sina 
underhållsstopp till hösten. 

Pappersmassapriserna steg sakta under hösten, men 
betydligt långsammare än vad flera aktörer hade räknat med. 
Svårigheten att få upp priset var främst det höga produ-
centlagret samt den stora skillnaden i pris mellan den nord-
iska långfibriga sulfatmassan och den billigare kortfibriga 
massan. Tryckpapper hade en besvärlig tillvaro medan för-
packnings- och mjukpapper har en ljusare framtid. Flera mas-
saproducenter framhåller att mjukpapperet kommer att driva 
massamarknaden framöver, mycket beroende av att kinesisk 
konsumtion är betydligt lägre än i flertalet västländer och 
bedöms öka framöver genom Kinas tydliga tillväxt. Trävaru-
marknaden fortsatte starkt under hösten med prishöjningar, 
hög produktion och god efterfrågan. Under första halvåret kan 
sägas att Kina räddade exporten, men under andra halvåret 
minskade exporten till Kina medan Europa och USA ökade 
kraftigt. I Europa är det främst den brittiska importen som 
ökade kraftigt under hösten för att fylla på lagren som tidigare 
under året minskade. Sammanfattningsvis minskade den 
svenska trävaruproduktionen med några hundratusentals 
kubik jämfört med 2019. Under 2020 minskade lagren till 

Året som gått har minst sagt varit omtumlande för trävarumarknaden. Optimism i början 
av året som sedan i samband med coronautbrottet förbyttes till ett mörker. Under vår 
och sommar skulle Europas och USA:s husägare renovera och sågverken fick snurr på 
produktionen igen. Timmermarknaden har haft en stabil efterfrågan med höjda priser 
under året medan massavedspriserna har hämmats av stora lager under hela året. 

Den svenska virkesmarknaden historiskt låga nivåer på grund av kraftigt ökande leveranser 
och stor efterfrågan.

Det är givetvis svårt att sia om framtiden. För pap-
persmassa har priserna ökat rejält under vintern och mark-
naden bedömer att en fortsatt prisökning är möjlig. Det som 
har gjort prishöjningarna möjliga tros vara bland annat lager-
uppbyggnad i Kina och de senareläggande underhållsstoppen 
som begränsade utbudet under senare delen av 2020. Den 
starka trävarumarknaden som började under 2020 fortsätter 
med låga lager och höga priser. Det har till och med varit höj-
ningar under vintern som i normala fall är ovanligt då aktivi-
teten för bland annat byggnation vanligtvis brukar vara lägre. 
En marknad som gynnar den svenska sågverksindustrin är 
USA där priserna var rekordhöga i början av 2021 och svensk 
export ökade kraftigt under 2020. Även den viktiga Asien-
marknaden, och då speciellt Kina har mycket låga lager som 
till viss del beror på minskad import från Ryssland. Den för 
nordisk fura viktiga Nordafrikamarknaden har varit svag under 
större delen av året, men bedöms återhämta sig eftersom 
lagren börjar sina och prishöjningarna verkar bli accepterade. 

Virkesmarknad 
Året började med en stabil virkesmarknad med marginella 
prisjusteringar i stort i hela landet. I södra och mellersta 
Sverige var det stora problem med att få fram virke till 
industrierna på grund av blöta marker, men försörjningen 
av timmer var ändå balanserad och det rotstående lagret 
var tillfredsställande för flertalet aktörer. I framförallt södra 
Sverige fanns det en brist på talltimmer och skillnaden i pris 
mellan talltimmer och grantimmer var historiskt liten. För 
massaveden var situationen en annan gällande lagerbalansen. 
I norra Sverige var lagren extremt stora, vilket dels kan bero 
på att SCAs fabrik Östrand startade upp och skapade lager 
för att trygga försörjningen. I övriga landet var lagerbalansen 
mer stabil, vilket senare under året skulle ändras. Den stora 
frågan under slutet av vintern var hur coronaviruset skulle 
påverka marknaden och granbarkborreangreppen skulle 
utvecklas under året.

Flera virkesköpande aktörer upplevde ett stort timmer-
flöde under våren beroende av granbarkborreavverkningar 
och då framförallt i Mellansverige, men de flesta räknade med 
stabila prisnivåer en period framöver. Nu vet vi att priserna 
justerades nedåt mer eller mindre under hela första halvåret. 
För massaveden var lagren fortsatt mycket höga och speciellt 
i norra Sverige. Samtidigt fanns det en god efterfrågan av 
massa och några ytterligare prissänkningar som gjorts under 
våren trodde ingen direkt på eftersom det högst troligen 
skulle påverka skogsägarnas vilja att leverera massaved till 
industrin negativt. Granbarkborreangreppen fortsatte härja 
och värst drabbade områden var Svealand där prissänkning 
på grantimmer var som störst. I södra Sverige har man haft ett 

specialsortiment för skadat virke som underlättar nyttjandet 
av virket, vilket inte finns i övriga landet. I norra Sverige som 
inte drabbats lika hårt var det mer normala virkespriser både 
för timmer och massaved. Efter sommaren och en bit in på 
hösten nedgången på timmerpriserna nått botten. Prisfallet 
har främst varit i mellersta och södra Sverige, och mer mar-
ginellt i norra Sverige. Det genomsnittliga talltimmerpriset 
i Mellansverige var i nivå eller högre än gran, vilket inte har 
skett på 10 år. Annars kan man sammanfatta perioden med 
goda priser i södra och norra landet, och låga priser i Mel-
lansverige. Massavedspriset som har justerats ned i främst 
södra landet under en tid nådde botten.

Under hösten jagade de virkesköpande aktörerna timmer 
till sågverken samtidigt som massa- och energimarknaden 
försökte begränsa inflödet.  Flera höjningar på timmer kunde 
ses, speciellt på grantimmer och i södra delen av landet. 
Skillnaden mellan tall- och grantimmer blev troligtvis för liten 
i förhållande till trävarumarknaden. I övriga landet var det mer 
marginella prisjusteringar och då främst i form av premier. I 
slutet av året och i början av 2021 höjde flera virkesköpande 
aktörer återigen priserna. Massavedspriserna var på samma 
låga nivå som efter sänkningarna under sommaren i södra 
och mellersta landet. I norra Sverige sänktes massavedspriset 
i slutet av året, vilket kan främst kan förklaras av det stora 
lager av massaved som finns. Framåt slutet av året började 
skönjas en något bättre lagerbalans gällande massaveden. 
Det var framförallt norra Norrland som fortsättningsvis hade 
ett onormalt högt lager. Sammanfattningsvis har svensk trä-
varuindustri haft bra tillgång på sågtimmer under större delen 
av året och produktionen har bibehållits med bra flöden och 
stabila lager.

Det är givetvis svårt att sia om framtiden. Timmerpri-
serna i södra Sverige har fortsatt ökat, och talltimmerpri-
serna närmar sig de för grantimmer. Under senare delen 
av 2020 och början av 2021 har priserna på timmer höjts 
succesivt och får i dagsläget anses som höga. Möjligen kan 
det komma fler höjningar men kanske främst som premier 
på olika sortiment. I Mellansverige är läget annorlunda där 
prishöjningarna inte är lika tydliga, mycket beroende av den 
fortsatt höga andelen granbarkborreskadat virke som finns i 
marknaden. Detta tycks gynna en del sydsvenska sågverk som 
nu handlar virke norr om sitt vanliga inköpsområde. I norra 
Sverige är läget för timmermarknaden betydligt stabilare 
med mindre prisjusteringar och mer balanserat utbud. För 
massaveden är läget som tidigare med välförsörjd industri 
och några större prisjusteringar bedöms inte marknaden se 
under de närmsta månaderna. Det kan i vissa regioner uppstå 
ett uppdämt behov av gallring framöver eftersom marknaden 
har koncentrerat sig på granbarkborreskadat virke samt att 
utmaningen har varit att försöka minska lagren av massaved 
i marknaden.
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Vem som tillåts att köpa lantbruksegendomar regleras i jord-
förvärvslagen. Lagstiftningen har två historiska huvudsyften, 
att dels gynna sysselsättning och boende i glesbygd och 
dels att behålla balansen i markinnehav mellan fysiska och 
juridiska personer.

Skogsfastigheter ägda av juridisk person kan vanligen 
förvärvas av juridisk person utan krav på förvärvstillstånd, 
undantag finns för mark inom glesbygd och omarronderings-
områden där förvärvstillstånd krävs. Med juridisk person 
menas exempelvis bolag, kyrkan och kommuner. Dödsbo 
räknas ej som juridisk person i det här sammanhanget. För 
att juridisk person ska få förvärvstillstånd för köp av lant-
bruksfastighet ägd av fysisk person behöver vissa krav vara 
uppfyllda, exempelvis kan förvärvstillstånd ges ifall köparen 
inom de senaste fem åren har lämnat mark, eller inom en 
överskådlig framtid bedöms lämna mark, med ungefär mot-
svarande produktionsförmåga i utbyte, exempelvis genom 
försäljning till privatperson eller till staten för naturvårds-
ändamål. Förvärvstillstånd för skogsmark kan även ges om 
köparen bedriver industriell verksamhet i närområdet till där 
fastigheten är belägen och behöver virket till industrin. Det 
finns också möjlighet att åberopa särskilda skäl för att få 
förvärvstillstånd för köp av fysisk person, det rör sig dock 
om undantagsfall.

Sammantaget och förenklat innebär lagstiftningen att en 
juridisk person som vill öka sitt skogsmarksinnehav måste 
göra det genom köp av fastighet som redan ägs av juridisk 
person. Fysisk person är dock inte begränsad till att enbart 
köpa av annan fysisk person. Försäljningar av lantbruksfast-
igheter ägda av juridiska personer öppnar därför för förvärv 
antingen av fysiska personer eller juridiska personer. 

Fler möjliga tagare innebär en högre efterfrågan och ett 
högre förväntat pris. Men antalet spekulanter och budgi-
vare är inte hela förklaringen. En viktig skillnad är de juri-
diska budgivarnas högre betalningsförmåga. Ett bud som 
lämnas av ett aktiebolag och inte en privatperson görs med 
enkelbeskattat kapital från bolaget. Privatpersonen däremot 
lägger bud med kapital som beskattats ännu en gång, som 
antingen aktieutdelning ur bolaget eller med löneskatt. Denna 
dubbelbeskattning av fysiska köpare gör att de sällan vinner 
budgivningen vid försäljning av lantbruksfastigheter som möj-
liggör förvärv av juridisk köpare. Juridiska köpare i kategorin 
skogsbolag räknar ofta också med en möjlig förädlingsvinst 
i avkastningen från skogen vilket gör deras kalkyl ännu mer 
fördelaktig gentemot den typiske fysiske spekulanten. 

Man brukar tala om ett påslag för fastigheter ägda av 
juridisk person i jämförelse med normalfastigheten som bara 
vänder sig till fysiska personer. Påslaget för juridisk person 
varierar för olika typer av försäljningsobjekt och över landet. 
Generellt gäller att fastigheten måste ha vissa kvalitéer för att 
påslaget ska uppstå. De största påslagen ser vi huvudsakligen 
för stora, väl arronderade objekt med goda produktionsförut-
sättningar och bra läge. Med läge menas i detta sammanhang 
framför allt avstånd till industri och möjligheter för avsättning 
av virke. För de objekt som uppfyller delar eller alla av dessa 
faktorer har vi sett ett starkt ökande intresse och en ökad 
efterfrågan under de senaste åren. Efterfrågan drivs till stor 
del av institutionella investerare och överlikvida fåmansbolag. 
Värt att notera är att de klassiska svenska storskogsbolagen 
har fått allt svårare att räkna hem en budstrid mot en finansiell 
skogsmarksinvesterare. När man för några år sedan talade 
om 10-15 procent påslag vid juridiska äganden har vi under 

De senaste åren har det vi sett ett formidabelt prisrally på skogsfastigheter sålda av
juridisk person. När man för några år sedan talade om 10-15 procent påslag vid juridiska 
äganden har vi under de senaste åren och för vissa typer av försäljningsobjekt sett betyd-
ligt högre nivåer. Att vi har en särskild lagstiftning för denna delmarknad har historiska 
skäl men vad är det som driver prisuppgången i dag och hur länge kan det fortsätta?

Juridiskt ägande av skogsfastigheter 

de senaste åren och för vissa kategorier av fastigheter sett 
betydligt högre nivåer, påslag kring 30–40 procent över pris-
nivån för normala överlåtelser är inte ovanligt. Spridningen 
är dock stor och enskilda avslut sker naturligtvis till både 
högre och lägre nivåer beroende på det enskilda objektets 
förutsättningar.

Att analysera den här typen av transaktioner är svårt, 
för de största objekten sker ofta försäljningarna utanför 
den öppna marknaden. Prospekten lämnas endast ut till ett 
begränsat antal intressenter och ofta sker försäljningarna 
med olika typer av villkor i form av exempelvis långa virkesle-
veransavtal eller andra åtaganden som påverkar prisnivån i 
olika grad. 

Under den senaste tiden har ett antal uppmärksammade 
överlåtelser skett av bolagsägd skog:

Norra Skog sålde under slutet av 2020 hela sitt innehav 
om cirka 40 000 ha skogsmark till skogsfonden Silvestica 
Green Forest för en ej offentliggjord, köpeskilling. Norra Skog 
fortsätter förvalta innehavet. Silvestica förvärvade kort däref-
ter cirka 5 200 ha skogsmark i Halland av Stora Enso Skog. 
Köpeskillingen var då 940 miljoner kr vilket motsvarar cirka 
1 150 kr/m³sk.

En annan uppmärksammad affär skedde 2019 när Billerud 
Korsnäs sålde cirka 320 000 ha skogsmark till AMF för 12,2 
miljarder kr vilket också blev startskottet till den uppvärde-
ring av de stora bolagens skogsegendomar som vi skrev om 
i Skogsrapporten 2020.

Överlåtelser av den typ som nämns ovan sker inte ofta, 
då de juridiska personer som idag äger stora innehav mycket 
sällan avyttrar. I många fall rör det sig om skogsbolag med 
egen industri där skogstillgångarna behövs för att säkra råva-

rutillgången till den egna industrin. För att skapa sig en bild 
över vad som påverkar priset behöver man undersöka köp 
över hela landet och över en längre tidsperiod vilket gör en 
direkt jämförelse svår. En intressant och tydlig trend är dock 
att den mängdrabatt som förut fanns för större juridiskt ägda 
egendomar nu har bytts ut till ett mängdpåslag. Ett storpack 
hushållspapper har alltså blivit dyrare att köpa än om du köper 
samma antal rullar, fast en rulle åt gången. 

I högre utsträckning än för fastigheter ägda av fysisk 
person, bedöms politiska beslut påverka marknaden för juri-
diskt ägda fastigheter. För tillfället har vi exempelvis skogs-
utredningens omfattande förslag på ytterligare formella 
avsättningar framförallt i den fjällnära skogen, där flera av de 
större bolagen kan komma att påverkas betydligt. Ytterligare 
exempel är EU:s taxonomiförslag, rörande klassificering av 
vilka investeringar som ska få kallas hållbara. Bedömningen 
är att skogen kommer hamna allt högre upp på den poli-
tiska dagordningen, både i Sverige och i EU i takt med att 
klimatfrågan blir allt mer central. Vi har här fått en föraning 
genom vårens diskussioner, men frågan är långt ifrån klar 
på lång sikt.

Sammantaget utgör de juridiskt ägda skogsfastighe-
terna en mycket intressant delmarknad. Den för tillfället 
omvända mängdrabatten och de stora prispåslagen för juri-
disk person bedöms av Svefa kvarstå. Jordförvärvslagen, och 
de regler som begränsar förvärvsmöjligheterna för juridisk 
person, kombinerat med ett lågt utbud och ett, enligt våra 
bedömningar, fortsatt högt behov för institutionellt kapital 
att investera i gröna ”realvärdessäkrade” tillgångar, skapar 
förutsättningar för en fortsatt stark prisutveckling av juridiskt 
ägda skogsfastigheter.
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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 2021.

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 2021 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

Svensk Fastighetsmarknad202122
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Norrbotten

Länsfakta
Befolkningsutveckling % –0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,0
Svefa Skogsfastighetsindex  36

Skogen
Medelfastigheten ha 231
Virkesförråd m3sk/ha 90
Tall / Gran / Löv % 59/22/19
Bonitet  m3sk/ha år 3,1

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 260
Normalt intervall kr/m3sk 180–370
Genomsnitt kr/ha 23 000
Normalt intervall kr/ha 13 000–44 000

Länets prisutveckling
Ett år % 0,0
Fem år % 2,0
Tio år % –1,9

Fastighetsmarknaden
Under 2020 har marknaden för skogsfastigheter i Norrbotten 
varit tämligen oförändrad, möjligen kan en liten positiv ten-
dens skönjas. Främst på grund av att priserna i inlandet har 
stabiliserats. Svårigheten i bedömningen för hela länet ligger 
i de stora skillnaderna mellan kust och inland. Snittpriset för 
stor del av kustområdet ligger på runt 300 kr/m3sk medan 
inlandets nivå ligger på cirka 230 kr/m3sk. För inlandet kan 
prisstabiliseringen antas bero på domen i mark- och miljööver-
domstolen som under våren 2020 slog fast att markägare 
som nekas rätten att avverka inom de fjällnära områdena 
numera är berättigade till ersättning motsvarande 125 pro-
cent av marknadsvärdet. Efter att domen förkunnades ökade 
antalet avverkningsanmälningar markant. Hur detta påverkar 
fastighetsmarknaden i inlandet bedöms bli ännu tydligare 
kommande år då det blir tydligare hur väl utbetalningarna 
om ersättning för avverkningsförbuden fungerar i praktiken.

Marknadsfaktorer
Metsä investerar i en ny stor massafabrik i finska Kemi, fabri-
ken ska stå klar år 2023. Detta innebär att massavedsförbruk-
ningen nästan fördubblas jämfört med tidigare anläggning till 
närmare 8 miljoner kubikmeter per år, vilket med stor sanno-
likhet kommer att påverka marknaden för skogsbruket i stora 
delar av länet. Nedläggningen av Rolfs såg i Kalix nämndes i 
fjolårets rapport, glädjande för regionen är dock att sågverket 
köptes upp av företaget Stockhult Holding som bland annat 
redan driver ett sågverk i Glommersträsk. I mitten av februari 
i år startade verksamheten på allvar igång igen, men redan i 
december var delar av anläggningen i Kalix igång för att stödja 
upp verksamheten i Glommersträsk. Detta i kombination med 
att Stenvalls trä under 2020 satsade 100 miljoner och åter 
öppnade det tidigare Setraägda och nedlagda sågverket på 
Seskarö utanför Haparanda gör att marknaden för skogsägare 
i länet ser ljus ut.

Stora prisvariationerna mellan kust och inland består, spridningen i pris emellan de olika 
förvärven har minskat. Länet har nu två tidigare nedlagda sågverk i drift i det norra kust-
landet vilket ökar förutsättningarna för en positiv prisutveckling.  Länet erhåller 36 poäng 
enligt Svefas Skogsindex och bibehåller sin placering i rankingen jämfört med fjolåret.   
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Västerbotten

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,0
Prisutveckling skogsfastigheter % 1,8
Svefa Skogsfastighetsindex  44

Skogen
Medelfastigheten ha 138
Virkesförråd m3sk/ha 108
Tall / Gran / Löv % 46/35/19
Bonitet  m3sk/ha år 3,4

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 285
Normalt intervall kr/m3sk 175–415
Genomsnitt kr/ha 29 000
Normalt intervall kr/ha 15 000–57 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,8
Fem år % 3,6
Tio år % -3,4

Fastighetsmarknaden
Under 2020 har prisnivån på fastighetsmarknaden legat rela-
tivt stabilt med en liten uppgång under årets slut. De flesta 
skogsdominerade fastighetsköp har skett längs kusten där 
Skellefteå kommun är den kommun där flest överlåtelser 
registrerats. Dock har Umeå kommun stått för de högsta pris-
nivåerna. Antalet försäljningar som genomförts i Västerbotten 
har under 2020 sjunkit något från 2019 års nivå. Under året 
finns indikationer på ett något ökat intresse av att investerare 
från södra Sverige är villiga att köpa fastigheter i norra delen av 
landet.  Troligt är att investerare ser de låga priserna på skogs-
fastigheter som en möjlighet att få större arealer skogsmark 
i förhållande till vad de skulle fått i södra Sverige för samma 
pengar. Under året har en skogsfastighet på 2 047 hektar sålts 
av privatpersoner i närheten av Vilhelmina för 45,5 miljoner 
kronor. Utgångspriset för fastigheten låg på 30 miljoner kronor 
vilket pekar på att det var en tuff budgivning. Bedömd nivå på 
köpet ligger på 303 kr/m3sk eller ca 36 670 kr/ha.   

Marknadsfaktorer
Under våren gick familjen Martinsons ut med att de var redo 
att hitta en ny huvudägare till koncernen. Avtal om förvärv 
slöts med Holmen. I och med det får Martinsons en långsik-
tig huvudägare som kan driva och utveckla verksamheten 
vidare. Holmen får via köpet en bättre strategisk position i 
Västerbotten med ökad möjlighet att vidareförädla sin råvara. 
Under första halvan av 2020 gick skogsägarföreningarna 
Norrskog och Norra skogsägarna ihop och bildade Norra 
skog. Sammanslagningarna innebär att färre aktörer konkur-
rerar på marknaden i Västerbotten, dock bedöms fusionerna 
bildat en stabilare marknad utifrån att de större aktörerna 
har mer kapital. En rapport från Skogsstyrelsen visar på att 
skadesvampen törskate har fått fäste i Västerbotten, utbrott 
har upptäckts från kust till inland. Svampen påverkar både 
vitalitet och kvalitet och påverkar därmed tillväxten negativt. 
Stora angrepp av törskate kan påverka de ekonomiska möj-
ligheterna att bruka skogen på ett rationellt sätt.  

Holmens förvärv av Martinsons kan tillsammans med sammanslagningen av Norra skogs-
ägarna och Norrskog komma att förändra virkesmarknaden i Västerbotten. Marknaden 
för skogsfastigheter har prismässigt varit relativt god under 2020, prisdifferensen mellan 
kust och inland består, där kustregionen når de högsta priserna. 
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Jämtland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 1,7
Svefa Skogsfastighetsindex  39

Skogen
Medelfastigheten ha 165
Virkesförråd m3sk/ha 127
Tall / Gran / Löv % 35/49/19
Bonitet  m3sk/ha år 3,6

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 295
Normalt intervall kr/m3sk 210–380
Genomsnitt kr/ha 32 000
Normalt intervall kr/ha 19 000–48 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,7
Fem år % 15,7
Tio år % –6,3

Fastighetsmarknaden
Marknaden för skogsfastigheter i länet fortsätter att stiga 
(1,7 procent), även om ökningen är något mindre jämfört med 
2019 (3,6 procent). Över en femårsperiod kan en prisupp-
gång på 15,7 procent konstateras.  Transaktionsvolymen och 
antalet köp är något lägre än föregående år, men intresset 
för skogsfastigheter är fortfarande högt. Skog anses som en 
säker investering vilket har märkts extra mycket under rådande 
pandemi. En annan effekt av covid-19 är ett ökat intresse av att 
flytta utanför storstäderna. Många sneglar på alternativ till att 
bo närmare naturen och möjlighet till friluftsliv, där Jämtlands 
län har mycket att erbjuda.  Skillnaderna på skogspriserna 
varierar stort inom länet. Liksom tidigare år ses en tydlig trend 
av att de bäst betalda skogsfastigheterna finns i de östra läns-
delarna. Även runt Östersund och kring turistorterna värderas 
skogen högt. Tillgänglighet, närhet till tätort och god arron-
dering tenderar att vara faktorer som ger en hög prisbild på 
skogsfastigheter i länet.  

Marknadsfaktorer
Jämtland är positivt påverkat av de investeringar som görs 
i skogsindustrin längs med norrlandskusten. Lokalt i Jämt-
land ser vi att Norra Timber investerar i Hissmofors sågverk. 
Pandemins grepp om Sverige har lett till ökat hemmafixande, 
vilket fortsatt ser ut att ge en positiv påverkan på försälj-
ning av träprodukter i byggindustrin. En annan trend är att 
generationsväxlingen mellan skogsägare ökar, vilket också 
till stor del tros vara en effekt av covid-19. Norra skog sålde 
i slutet av året bort det egna skogsinnehav där cirka 20 000 
hektar fanns i Jämtland. Köpare var skogsfonden Silvestica 
Green Forest AB.  Vi ser ett ökat intresse för köp av skogs-
fastigheter, både hos juridiska och privata aktörer.  Denna 
vinters stora snömängder ser ut att kunna ge skador i form 
av snöbrott, lokalt omfattande sådana och då framförallt i 
yngre skogar. Debatten om den fjällnära skogen fortskrider 
och volymerna för avverkningsanmälan ökar, vi ser att myn-
digheterna samordnar sig.   

Marknaden för skogsfastigheter i länet ser fortsatt positiv ut. Investeringar i lokal industri 
och Coronapandemins påverkan på ökat hemmasnickrande ger byggindustrin i länet en 
rejäl skjuts. Vi ser också en ökad efterfrågan på hus, och fritidshus i länet. Också det 
tros kunna kopplas till pandemin, då fler vill bo nära naturen. 
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Västernorrland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,0
Prisutveckling skogsfastigheter % 3,3
Svefa Skogsfastighetsindex  37

Skogen
Medelfastigheten ha 102
Virkesförråd m3sk/ha 143
Tall / Gran / Löv % 32/45/23
Bonitet  m3sk/ha år 4,4

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 315
Normalt intervall kr/m3sk 230–420
Genomsnitt kr/ha 38 000
Normalt intervall kr/ha 20 000–60 000

Länets prisutveckling
Ett år % 3,3
Fem år % 16,7
Tio år % -3,1

Fastighetsmarknaden
Marknaden för skogsfastigheter har fortsatt uppåt under 2020, 
även om uppgången varit något mindre än 2019. Den genom-
snittliga uppgången i länet uppgår till omkring 3,3 procent. 
Över en femårsperiod ses en prisuppgång om 16,7 procent. I 
en djupare analys av de skogsaffärer som genomförts kan ses 
att faktorer som god arrondering, närhet till tätort, vägar och 
välskötta skogar ger en hög prisbild, medan motsatsen ger en 
lägre. Marknaden är köpstark men också påläst och kräsen. 
Liksom föregående år har stora fastigheter betalat sig bra, 
tidigare års rabatter på stora fastigheter är inte längre given. 
Man har också kunnat se ett intresse från juridiska personer 
att investera i skogsfastigheter i området. Många objekt låg ute 
till försäljning på öppna marknaden under året. Jämfört med 
föregående år har transaktionsvolymen minskat medan antalet 
fastighetsaffärer är på liknande nivå. Även om variationen är 
hög i Västernorrland så är den mer prishomogen i jämförelse 
med grannlänen Gävleborg, Jämtland och Västerbotten. 

Marknadsfaktorer
Den sista pappersmaskinen vid Ortviken har stängts ner och 
omställning till produktion av CTMP-massa har påbörjats. En 
investering på SEK 1,45 miljarder. Produktionsstart förväntas 
i början av 2023. Östrands nya massafabrik producerar nu 
med full kapacitet. Tunadal- och Bollstasågarna fortsätter att 
succesivt öka sin produktion. Det innebär ett större behov av 
containerfrakt, varför SCA bygger ut hamnen till en modern 
containerhamn med högre kapacitet. Skogsägarföreningen 
Norra skog har sålt sitt markinnehav och investerar nu både 
i sågverks- och massaindustrin. De har köpt in sig på Metsä 
Boards massabruk i Husum. Satsningarna på trävaror i länet 
bedöms vara en bidragande orsak till den positiva utveck-
lingen på fastighetsmarknaden. I regionen har vi sett en för-
siktig sänkning av virkespriserna, vilket inte påverkat fastig-
hetsmarknaden nämnvärt. I slutet av året föll stora mängder 
snö i området, vilket skapat snöbrott och skador i framför allt 
de yngre skogarna. Omfattningen är lokalt stor. 

Skogsfastighetsmarknaden har under året fortsatt sin positiva utveckling, och mark-
naden är köpstark. Nedstängningen av pappersbrukets Ortvikens sista pappersmaskin 
har genomförts, men positivt är att man investerat i en omställning till produktion av 
CTMP-massa. Gällande virkespriserna har vi sett en försiktig sänkning. 
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Gävleborg

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,0
Prisutveckling skogsfastigheter % 2,5
Svefa Skogsfastighetsindex  39

Skogen
Medelfastigheten ha 112
Virkesförråd m3sk/ha 147
Tall / Gran / Löv % 49/33/18
Bonitet  m3sk/ha år 5,7

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 410
Normalt intervall kr/m3sk 300–595
Genomsnitt kr/ha 50 000
Normalt intervall kr/ha 35 000–110 000

Länets prisutveckling
Ett år % 2,5
Fem år % 17,1
Tio år % –2,4

Fastighetsmarknaden
Detta speciella år gav anledning till både spekulation samt 
intresse för fastighetsmarknadens utveckling och nu när vi 
blickar tillbaka så noterar vi en liten, men tydlig ökning av 
priserna på skogsfastigheter i Gävleborgs län. Fler objekt än 
tidigare har hamnat över 400 kr/m3sk och sett till pris/ha så 
har vi även där ett flertal högre noteringar. Det råder lokala 
skillnader och likt tidigare så finner vi de högsta priserna inom 
triangeln Järvsö – Hudiksvall – Bollnäs. Det är även inom detta 
område som vi finner störst konkurrens mellan de virkeskö-
pande aktörerna. Vi kan också se en markant ökning av trans-
aktionsvolymen jämfört med föregående år, vilket beror på att 
det har gjorts fler affärer samt att medelstorleken per fastighet 
varit större. Om värdetidpunkten delas upp i två delar så visar 
statistiken betydligt fler köp och till högre snittpriser under den 
andra halvan av året. Detta kan ses som en positiv trend för 
skogsfastighetsmarknaden nu när vi går in i nytt år. 

Marknadsfaktorer
Med nationella miljömål i fokus ser vi i länet innovativa ini-
tiativ som till exempel Setra och Preems satsning, Pyrocell. 
Där sågspån omvandlas till förnybar bioolja. Anläggningen 
beräknas stå klar 2021 och kunna producera 25 000 ton 
pyrolysolja vilket motsvarar cirka 15 000 personbilars årliga 
bränsleförbrukning. Plastskatten som infördes i maj 2020 är 
en annan faktor som skapar såväl utmaningar som möjlighe-
ter till produktinnovation inom massaindustrin för att kunna 
ersätta plast med pappersprodukter. Virkespriserna i länet 
har hållit sig på en stabil nivå fram tills hösten då det kom en 
sänkning, vilken mot slutet av året vände uppåt igen. Vi kan 
se en ökad konkurrens bland virkesköpare, vilket driver upp 
priserna i vissa länsdelar. Efterfrågan på timmer har varit god 
till skillnad från massaveden där det funnits ett överskott. 
Effekter av pandemin är en trolig faktor då många privatper-
soner passade på att starta upp byggprojekt under fjolåret.  

När vi tittar närmare på skogsfastighetsmarknaden i Gävleborgs län kan vi konstatera 
att den återhämtat den prisdipp som kunde ses under 2019. En positiv trend kan skönjas 
genom högre prisnoteringar än vi tidigare sett. Antalet sålda fastigheter har ökat efter 
några års nedgång. Gävleborgs län klättrar 4 placeringar och hamnar på en 15:e plats i 
Svefas ranking.   
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Dalarna

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 1,3
Svefa Skogsfastighetsindex  40

Skogen
Medelfastigheten ha 73
Virkesförråd m3sk/ha 125
Tall / Gran / Löv % 55/33/12
Bonitet  m3sk/ha år 4,9

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 405
Normalt intervall kr/m3sk 280–545
Genomsnitt kr/ha 50 000
Normalt intervall kr/ha 30 000–90 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,3
Fem år % 20,9
Tio år % 1,3

Fastighetsmarknaden
Den positiva utvecklingen för fastighetspriserna för Dalarna 
fortsätter även för 2020 om än i något försiktigare takt än 
under den tydliga uppgången 2017–2018. De senaste två åren 
ser priserna ut att stabilisera sig för Dalarna. Under 2020 har 
prisutveckling utvecklats försiktigt positivt och prisnivån är 
nu uppe på den högsta nivån sedan skogsrapportens start. 
Regionens riktpris på strax över 400kr/m3sek ser ut att hålla i 
sig. Liksom föregående år finns en stor spridning i priserna som 
kan ligga mellan 280–545 kr/m3sk i enskilda affärer. Covid-19 
ser ut att ha påverkat beteende på fastighetsmarknaden även 
i Dalarna. De flesta fastighetsköpen genomfördes i kommuner 
runt Siljan vilket av tradition också är där flest skogsfastigheter 
säljs. Omarronderingen i Stora Tuna är klar, vilket berörde 1500 
markägare och 23 000 hektar. Aktiviteten på marknaden för 
lantbruksfastigheter i denna del av länet kommer troligen att 
öka de närmsta åren.

Marknadsfaktorer
Med allt större fokus på miljö och klimat kan produkter från
skogen ersätta betong och stål i byggsektorn. Mer byggande
i trä och i allt större format gynnar korslimmade träkon-
struktioner. Setra i Långshyttan satsar stort på detta med 
30 nyanställningar under 2020 och fler på gång framöver.
Företaget gör det möjligt för Stockholmsregionen att få till-
gång till närproducerade och moderna byggkomponenter i
trä. Sveriges största bostadskvarter i trä, Cederhusen med
10 – 13 våningar levereras med korslimmat trä från just Setra
i Långshyttan. Fler produkter från skogen med ytterligare
användningsområden kan bara betraktas som mycket positivt 
för Dalarna och den lokala orten. Bland förändringarna i länet
kan nämnas att Weda skog som länge försett sågverken i 
Insjön och Mockfjärd med råvara löses upp. Medarbetarna 
fortsätter i Moelven och Siljan Groups organisationer, vilket 
behåller kunskapen i företagen. 

Det avvaktande läget från 2020 ser ut att fortsätta 2021 även om vi kan se en försiktig 
uppgång i priserna för länet under året. Aktiviteten såg ut att minska första halvåret för 
att sedan ta fart under andra halvan av året. Dalarnas plats i Svefas ranking kvarstår från 
tidigare år. En av Sveriges största omarrondering genom tiderna är nu klar.
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Värmland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,0
Prisutveckling skogsfastigheter % 2,7
Svefa Skogsfastighetsindex  41

Skogen
Medelfastigheten ha 58
Virkesförråd m3sk/ha 171
Tall / Gran / Löv % 34/51/15
Bonitet  m3sk/ha år 6,5

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 380
Normalt intervall kr/m3sk 230–570
Genomsnitt kr/ha 48 000
Normalt intervall kr/ha 20 000–90 000

Länets prisutveckling
Ett år % 2,7
Fem år % 7,0
Tio år % 0,0

Fastighetsmarknaden
Trots covid, barkborrar och Trump fortsätter priserna på skogs-
fastighetsmarknaden i Värmland att försiktigt öka sedan förra
året. Flest affärer sker fortfarande i Torsby kommun. Trans-
aktionsvolymen har varit något lägre mot föregående år, 197
skogsfastighetsköp mot 215 året innan. Under året har vi sett
ett något större prisintervall vilket kan förklaras av den stora
variation som finns mellan fastigheter med sämre arrondering
i norr och ökningen för fastigheter runt Vänern. Vi bedömer att
nivån i de sydöstra länsdelarna närmar sig nivån vid länsgränsen  
mot Örebro. En större omarrondering i Torsby och delar av 
Hagfors kommuner vore högst välkommen. Intresset för 
skogsfastigheter är fortfarande stort och utvecklingen kring 
barkborreangreppen samt dess effekter på virkespriserna är
avgörande för framtiden. Flera mäklare framhåller ett stort 
intresse för skogsfastigheter som investeringsobjekt, framför- 
allt är intresset från juridiska köpare mycket stort.

Marknadsfaktorer
Skogsforskningen är het i Värmland och ett exempel är Lig-
noCity vid Bäckhammars bruk. Cirka 30 procent av ett träd är 
lignin. Det är naturens egna klister och skiljs idag ut som en 
del av svartluten, vilken är en restprodukt vid massaframställ-
ning. Det mesta eldas upp för att försörja massabruken med 
ånga. Ligninet kommer därmed till användning men skulle 
kunna ha ett högre ekonomiskt och miljömässigt värde om 
det togs tillvara på andra vis. Vilket detta testlaboratorium nu 
undersöker. Användningsområde är brett, det kan användas 
vid framställning av vanillin, som komponent i biodrivmedel, 
kolfiber, uv- och brandskydd, plywood, smink och läkemedel. 
Under året kommer man att asfaltera vägar med ligninet som 
ersättare för bindemedel i asfalt. Det mesta är i forsknings- 
och utvecklingsstadiet. Utvecklingen sker tillsammans med 
kunder för att ta steget från idé till marknad. En intressant 
framtidsspaning som på sikt kan gynna skogsägarna. 

Värmland befäster sin plats som landets mest innovativa skogslän med nya forsknings-
centrum länkade till länets skogsindustri samt universitet och utvecklingsföretag. Värm-
land klättrar tre placeringar i Svefas skogsindex till delad trettonde plats. Ökningen beror 
framförallt på en svagt uppåtgående trend av skogsfastighetspriserna. 
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Örebro

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 2,8
Svefa Skogsfastighetsindex  41

Skogen
Medelfastigheten ha 73
Virkesförråd m3sk/ha 165
Tall / Gran / Löv % 36/45/19
Bonitet  m3sk/ha år 7,5

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 550
Normalt intervall kr/m3sk 460–700
Genomsnitt kr/ha 90 000
Normalt intervall kr/ha 75 000–125 000

Länets prisutveckling
Ett år % 2,8
Fem år % 11,1
Tio år % 12,2

Fastighetsmarknaden
Den försiktiga uppgång som setts på skogsfastighetsmark-
naden i länet under senare år har stärkts något under året. 
Under större delen av året har det varit ett stort intresse från
presumtiva köpare och utbudet har varit något lägre än för 
några år sedan. Transaktionsvolymen i miljoner kronor har ökat
kraftig under året, vilket främst kan förklaras med ett antal 
försäljningar av större skogsfastigheter. Köpen är relativt jämt
fördelade över länet, även om Lindesberg haft ett lägre utbud
än normalt. Under året har vi sett andra aktörer än traditionella
skogsägare söka sig till länets fastighetsmarknad. I några fall
kan ses tendenser till mycket höga nivåer, vilket kan tyda på 
att det är rena investeringar och att skogsfastighetsmarkna-
den bedöms som en god investering som alternativ till andra 
kapitalplaceringar. Prognosen för 2021 är att marknaden för 
skogsfastigheter fortsätter med en positiv utveckling. Det 
finns kapital i marknaden, lågt belånade skogsägare och en 
god framtidstro på skogen som investeringsalternativ.

Marknadsfaktorer
Billerud Korsnäs investerar närmare 3 miljarder i en ny soda-
panna vid Frövifors kartongbruk. Investeringen säkerställer 
förbättrad miljöprestanda och en långsiktig satsning på verk-
samheten. Det är viktigt för länets skogsägare med en lokal 
skogsindustri. Speciellt med hänsyn till det traditionellt låga 
massavedspriset. Stora massavedslager har funnits under 
året. Vid halvårsskiftet gick bland annat Mellanskog ut med 
en sänkning på 20 kr/m³fub för massaved. För timmersor-
timenten var läget annorlunda med god efterfrågan. Flera 
virkesköpande aktörer har under hösten och vintern gått ut 
med höjningar eller betalt olika former av premier. Prisskill-
naden på timmer mellan Mellansverige och södra Sverige var 
under hösten stor, vilket ledde till att virkesköpande aktörer 
sökte affärer i länet. Nu har de flesta skogsägare en längre 
planeringshorisont så det är troligen inte främst virkesmark-
naden som styr priset och intresset för skogsfastigheter, utan 
mer den allmänna konjunkturen och det ekonomiska läget.  

Under 2020 har vi sett en tydlig prisuppgång för skogsfastigheter i länet med närmare 
3 procent. Investeringsviljan för skogsfastigheter tenderar att öka som alternativ till 
andra kapitalplaceringar. Länet erhåller 41 poäng enligt Svefas Skogsindex och delar nu 
tiondeplatsen med ett par grannlän.
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Västmanland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 7,2
Svefa Skogsfastighetsindex  52

Skogen
Medelfastigheten ha 94
Virkesförråd m3sk/ha 159
Tall / Gran / Löv % 34/42/24
Bonitet  m3sk/ha år 7,6

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 520
Normalt intervall kr/m3sk 380–660
Genomsnitt kr/ha 80 000
Normalt intervall kr/ha 55 000–115 000

Länets prisutveckling
Ett år % 7,2
Fem år % 19,5
Tio år % 29,6

Fastighetsmarknaden
Transaktionerna i länet har ökat något gällande utbudet av 
skogsfastigheter. Priserna har stigit med cirka 7 procent jäm-
fört med fjolåret, prisbilden ligger på en relativt hög nivå. Länet
kan delas in i tre prisområden, med de högsta nivåerna i de 
södra delarna för att klinga av mot norr. Utbudet på den öppna
marknaden av skogsfastigheter är lågt. Under den senaste 
treårsperioden har det varit cirka 20–25 lagfarna köp per år. 
Transaktionsvolymen är ökande jämfört med fjolåret. Intres-
set för att äga skog och mark är fortsatt högt, vilket håller 
prisbilden uppe. Ett överskott gällande efterfrågan råder i 
marknaden. Länets skogar ligger på attraktiva avstånd från 
Mälardalens befolkningscentra, vilket borgar för att det ska 
finnas kapitalstarka intressenter som är beredda att bjuda 
bra på det utbud som finns. Länsgenomsnittet för obebyggda 
lantbruksenheter i februari 2021 ligger kring 520 kr/m3sk, med 
en något ökande trend. Länet stiger två placeringar i Svefas 
indextabell och ligger nu på 6:e plats.

Marknadsfaktorer
De sågtimmerförbrukande industrierna som har fortsatt god 
lönsamhet. Priserna på timmer sjönk något under början av 
2020 för att mot slutet av året hämta sig.  Massavedsindustri-
erna i regionen har det kämpigare med vikande efterfrågan 
på sina produkter, vilket fått till följd att massavedspriserna 
dalat i området. Barkborreangreppen är fortsatt svåra, vilket 
ger stort utbud av grantimmer i marknaden som kanske håller 
ner priserna på sortimentet något. Trots vissa osäkerhetsfak-
torer i virkesmarknaden och en viss oro på finansmarknaden 
bedöms viljan i att investera i skog och mark samt att flytta 
ut på landet som stor. Andra marknadsfaktorer som talar för 
en fortsatt positiv utveckling är att räntenivåerna är stabila 
över tid efter Riksbankens senaste utspel. Efterfrågan på 
produkter ur den växande skogen är ökande och konkurren-
sen mellan förbrukarna av råvara kommer övertid att hålla 
råvarupriserna uppe. Fastighetsmarknaden i länet bedöms 
framåt vara positiv och fortsatt stark.  

Fastighetsmarknaden för lantbruksenheter i länet domineras av kombinerade fastigheter 
med byggnader, jord och skog. Det totala antalet försålda lantbruksfastigheter under 
2020 är likvärdigt med föregående år. Utbudet av lantbruksfastigheter på den offentliga 
marknaden är lågt. 
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Uppsala

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,2
Prisutveckling skogsfastigheter % 4,1
Svefa Skogsfastighetsindex  58

Skogen
Medelfastigheten ha 76
Virkesförråd m3sk/ha 180
Tall / Gran / Löv % 40/39/21
Bonitet  m3sk/ha år 7,4

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 510
Normalt intervall kr/m3sk 380–630
Genomsnitt kr/ha 75 000
Normalt intervall kr/ha 60 000–115 000

Länets prisutveckling
Ett år % 4,1
Fem år % 4,1
Tio år % 2,0

Fastighetsmarknaden
Efter ett antal år med svagare prisutveckling än landet som 
helhet ökar priserna på skogsmark i länet. Det är inte bara i de
traditionellt starka områdena kring Uppsala och Mälaren som
vi ser en uppgång, utan noterar även relativt sett höga avslut i
resten av länet. Det är framförallt rena skogsfastigheter som
varit attraktiva och ger de högsta köpeskillingarna. Det fanns 
signaler om ett lågt utbud i början av året men när helåret sum-
meras ser vi att transaktionsvolymen ökat både gällande antal 
köp och i total omsättning i kronor. I början av året försåldes 
Gräsö skogar om nästan 1 600 hektar produktiv skogsmark. 
Under sommaren såldes en fastighet i Vigelsbo, om cirka 400 
hektar skog och 50 hektar åkermark. Köpeskillingen var ca 
460 kr/m³sk. Trots årets positiva prisutveckling bedömer vi 
att det finns bra förutsättningar för en fortsatt god utveckling 
då prisnivåerna i absoluta tal fortfarande är låga i förhållande 
till produktionsförmåga och närhet till en stark marknad.  

Marknadsfaktorer
Sveaskog och Mellanskog har gemensamt investerat i ett 
nytt fjärrmätningssystem i Hargs hamn vid Upplandskus-
ten. Det nya systemet, en så kallad fotowebb gör det möjligt 
att på distans mäta den skogsråvara som ska skeppas ut 
från hamnen. Den fungerar genom att timmerbilarnas last 
fotograferas och mäts av personal på någon av Biometrias 
fjärrmätningscentraler som finns i Sundsvall, Varberg och 
Östersund. Utskeppningen av virke från Hargs hamn tog fart 
2019, efter Alfrida-stormen som drabbade många skogs-
ägare hårt. Genom denna investering utvecklas hamnens 
betydelse som knutpunkt för långdistanslogistik i regionen 
på permanent basis. För skogsägare i Uppland bedöms alla 
investeringar som syftar till att förbättra avsättningen av virke 
som positiva, kan virket transporteras till där det för tillfället 
betalas bäst bedöms det på sikt stärka konkurrenskraften 
och lönsamheten för skogsbruk i Mellansverige.  

Uppsala plockar en placering och återtar andraplatsen i Svefas Skogsindex. Prisut-
vecklingen har varit positiv i länet under året och den genomsnittliga prisnivån har ökat 
med cirka 4 procent. Vi noterar relativt sett höga köpeskillingar, även i de historiskt sett 
svagare norra delarna av länet. Vilket kan vara ett trendbrott.  
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Stockholm

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 4,9
Svefa Skogsfastighetsindex  60

Skogen
Medelfastigheten ha 53
Virkesförråd m3sk/ha 193
Tall / Gran / Löv % 34/35/31
Bonitet  m3sk/ha år 7,5

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 640
Normalt intervall kr/m3sk 540–740
Genomsnitt kr/ha 115 000
Normalt intervall kr/ha 90 000–155 000

Länets prisutveckling
Ett år % 4,9
Fem år % 17,4
Tio år % 16,4

Fastighetsmarknaden
Stockholms län uppvisar visar en uppgång i pris även på villor 
och fritidsbostäder, vilket spås vara en effekt av den rådande 
coronapandemin. Trenden tros hålla i sig efter pandemin. Rap-
porter från landets mäklare visar att många omvärderat hur 
och var de vill bo, till följd av framförallt det ökade hemarbetet. 
Den trend som vi kunde se redan förra året, att fler personer 
lämnar Stockholms län än antalet personer som flyttat hit från 
andra län i Sverige, har hållit i sig och blivit än tydligare under 
det gångna året. Utvecklingen påminner om den som gick 
att se under 70-talet då främst många unga svenska familjer 
flyttade till landsbygden. Stockholms län drabbades tidigt hårt 
av pandemin och arbetslösheten har ökat vilket tillsammans 
med en svagare konjunktur kan påverka privatbostadsmark-
naden och på sikt även skogsfastighetsmarknaden även om 
fortsatt bostadsbrist och låga räntor talar för en fortsatt stark 
bostadsmarknad även under 2021.

Marknadsfaktorer
Stockholms län uppvisar visar en uppgång i pris även på 
villor och fritidsbostäder, vilket spås vara en effekt av den 
rådande coronapandemin. Rapporter från landets mäklare 
visar att många omvärderat hur och var de vill bo, till följd av 
framförallt det ökade hemarbetet. Den trend som vi kunde 
se redan förra året, att fler personer lämnar Stockholms län 
än antalet personer som flyttat hit från andra län i Sverige, 
har hållit i sig och blivit än tydligare under det gångna året. 
Utvecklingen påminner om den som gick att se under 70-talet 
då främst många unga svenska familjer flyttade till landsbyg-
den. Stockholms län drabbades tidigt hårt av pandemin och 
arbetslösheten har ökat vilket tillsammans med en svagare 
konjunktur kan påverka privatbostadsmarknaden och på sikt 
även skogsfastighetsmarknaden även om fortsatt bostads-
brist och låga räntor talar för en fortsatt stark bostadsmark-
nad även under 2021. 

Skogsfastighetspriserna har ökat med cirka fem procent i Stockholms län under den 
senaste 12-månadersperioden och länet innehar alltjämt topplaceringen i Svefa Skogsin-
dex. Stockholms län karaktäriseras av den stora betydelsen av icke-monetära faktorer så 
som rena äganderättsvärden och den mindre betydelsen av ren avkastning på jord- och 
skogsfastigheter vilket sätter sin prägel på prisbildningen. 
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Södermanland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 1,5
Svefa Skogsfastighetsindex  41

Skogen
Medelfastigheten ha 77
Virkesförråd m3sk/ha 187
Tall / Gran / Löv % 37/43/20
Bonitet  m3sk/ha år 8,3

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 660
Normalt intervall kr/m3sk 560–770
Genomsnitt kr/ha 120 000
Normalt intervall kr/ha 95 000–160 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,5
Fem år % 20,0
Tio år % 22,2

Fastighetsmarknaden
Södermanlands län visar under året på en svagare prisut-
veckling jämfört med föregående år. De få fastigheter som 
sålts är större än fjolårets objekt. Marknadssituationen har 
dock varit minst sagt speciell där en avvaktande konjunktur 
i samhället råder. De högsta priserna finns i länets nordöstra 
delar, där närheten till Stockholm stimulerar efterfrågan på 
lantbruksfastigheter. En svagare prisutveckling och en ökande 
arbetslöshet bidrar till att Södermanland hamnar på ett lägre 
index för det gångna året, trots en positiv befolkningsutveck-
ling. 2021 är skogsfastighetsindex 41 jämfört med 49 under 
2020. Marknaden för trävarubranschen, med undantag för 
massasidan har varit god och virkesprissänkningarna ser inte 
ut att ha påverkat marknadsvärdenivåerna. Ett fortsatt lågt 
utbud talar för att priserna på skogsfastigheter kommer att 
ligga kvar på en hög nivå under 2021. Med största sannolikhet 
kommer utbudet att öka något under 2021.

Marknadsfaktorer
Betydelsen av länets läge i förhållande till Stockholm, kusten 
och städer i Mälardalen ökar vilket bedöms vara viktiga fakto-
rer som gör att skogsmarkens värde fortsatt ökar. En god digi-
tal infrastruktur kan sannolikt bidraga till en positiv utveckling 
av länets sydöstra del. Befolkningsutvecklingen i länet är 
svagt positiv. Den kapitalstarka skogsägarkåren med intresse 
av att utöka sitt skogsinnehav är en bidragande orsak till ett 
på marknaden lågt utbud av fastigheter. Ökad framtidstro för 
användning av trä kommer att vara ett viktigt led i samhällets 
utveckling. Sågtimmermarknaden har mycket god avsättning 
och för att möta råvarubehoven förväntas prishöjningar i 
början av 2021. Inom de olika industrierna med skoglig råvara 
som grund finns pågående utvecklingsområden som har till 
uppgift att möta samhällets förväntningar på förnyelsebara 
produkter. Skadorna av barkborre har varit omfattande och 
näringen har idogt bekämpat förekomsten. 

Gimmersta Säteri i Katrineholm förvärvades för över 375 miljoner kronor. Köpet innebär 
att Gimmersta Säteri är den högst betalda gården i Sverige som såldes under 2020. 
Utbudet av antalet skogsfastigheter har under året varit extremt lågt medan transak-
tionsvolymen fördubblades i länet. 
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Gotland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 0,0
Svefa Skogsfastighetsindex  26

Skogen
Medelfastigheten ha 29
Virkesförråd m3sk/ha 127
Tall / Gran / Löv % 70/17/13
Bonitet  m3sk/ha år 3,8

Pris mars 2021
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
Marknaden för lantbruksfastigheter är fortsatt stabil och 
prisnivåerna är oförändrade jämfört med fjolåret.  Dock finns 
tendens till att prisspridningen fortsätter att öka mellan de 
bra och de mindre bra objekten. De objekt som väcker störst 
intresse är de rena skogsköpen där det ofta finns många intres-
senter, vilket också leder till höga avslutsnivåer. Gårdar med 
bostadsbyggnader, inägomark och äldre ekonomibyggnation 
tenderar att vara mer svårsålda sett som genomsnitt i länet. 
Detta trots att småhusmarknaden på Gotland uppvisat en 
uppgång under de senaste åren. Som nämns nedan kommer 
det under de närmsta åren att lösas in stora arealer skogsmark 
i samband med bildandet av nationalparken Bästeträsk vilket 
kan leda till en ökad efterfrågan på ersättningsmark för de 
fastighetsägare som fått sin skogsmark inlöst, det bedöms på 
kort till medellång sikt verka i prishöjande riktning för skogs-
fastighetsmarknaden.  

Marknadsfaktorer
Bästeträsk är ett projekt som sker i samverkan mellan Region 
Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vatten-
myndigheten och Naturvårdsverket. Projektet har funnits 
med i Naturvårdsverkets nationalparksplan sedan 2008. 
I förstudieområdet som omfattar cirka 10 900 hektar ägs 
majoriteten av fastigheterna av privatpersoner. Under 2020 
har arbetet med att köpa in all mark inom nationalparken 
påbörjats. Vid bildandet av en nationalpark måste staten 
äga all mark till skillnad från vid bildande av naturreservat. 
Ett inköp av så här stora arealer bedöms kunna ha en viss 
påverkan på skogsfastighetsmarknaden i närområdet, men 
även i viss mån för hela Gotland. Inlösen av fastigheter ger 
marknadsvärdet plus 25 procent. De skogs-och lantbrukare 
som blir utan delar eller hela sitt innehav, bedöms i många 
fall använda ersättningen till att hitta en ny fastighet. Vilket 
tros öka efterfrågan på skogsfastigheter under kommande år. 

Skogsfastighetspriserna på Gotland fortsätter att ligga stabilt och länet är ett av få där 
vi inte noterar någon uppgång under 2020. Länet återfinns åter på sista plats i Svefas 
skogsindex. På norra Gotland har arbetet med Sveriges senaste nationalpark Bästeträsk 
inletts, vilket kan komma att beröra ett stort antal fastighetsägare både direkt och indirekt. 
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Östergötland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 7,4
Svefa Skogsfastighetsindex  51

Skogen
Medelfastigheten ha 77
Virkesförråd m3sk/ha 181
Tall / Gran / Löv % 40/41/19
Bonitet  m3sk/ha år 8,2

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 730
Normalt intervall kr/m3sk 600–950
Genomsnitt kr/ha 140 000
Normalt intervall kr/ha 95 000–205 000

Länets prisutveckling
Ett år % 7,4
Fem år % 28,1
Tio år % 35,2

Fastighetsmarknaden
Den positiva prisutvecklingen för skogsmark i Östergötland 
bidrar till de högsta marknadsvärdenivåerna i landet. Utbudet 
av rena skogsfastigheter är lågt och spekulanter ser de flesta 
objekt som intressanta att investera i. Under året omsattes 
cirka 140 lantbruksfastigheter och ofta del av fastighet, varav 
tio procent var skogsdominerade. Av dessa förvärv består 
nära hälften av förvärv som görs via fastighetsregleringar och 
bildande av nya fastigheter. Det begränsade utbudet är en 
bidragande orsak till de höga marknadsvärdenivåerna. Dock 
har ett antal affärer som aldrig varit ute på den öppna mark-
naden genomförts. I den norra länsdelen är marknaden hetast 
med en aktiv lantbruksnäring som är med och konkurrerar om 
fastigheterna oavsett ägoslagsfördelning, samtidigt som där 
finns större städer och viktig skogsindustri. De fem miljoner 
kronor som för tio år sedan räckte till 62 hektar skogsmark 
förslår i dag bara till 37 hektar. 

Marknadsfaktorer
Ökad framtidstro för användning av trä består och är ett  
viktigt led i samhällets utveckling. Befolkningsutvecklingen i 
länet har under året planat ut. Östergötlands goda utveckling
gällande infrastruktur, talar för en mycket god framtid för 
skogsinvesterare. Massasidan brottas med låga priser för 
avsalumassa vilket medfört en sänkning av massavedspriser.
Talltimmerpriserna har i stort sett varit oförändrade medan
priset på grantimmer sjönk i början av året. Sågtimmer- 
marknaden har dock mycket god avsättning, och för att möta 
de ökade råvarubehoven förväntas prishöjningar under 2021. 
Inom de olika industrierna med skoglig råvara som grund 
finns pågående utvecklingsområden, vilka har till uppgift att
möta samhällets förväntningar på förnyelsebara produkter.
I länet finns ett stort antal tillverkare av kartong och pappers- 
produkter. De faktiska skadorna av barkborre har varit omfat-
tande och näringen har idogt bekämpat insekterna. 

Efter drygt två års byggnation är godsjärnvägen Kardonbanan nyligen invigd för trafik, 
vilken kommer att gå direkt till Norrköpings hamn. Utbyggnaden av järnvägen gör att 
staden stärker sin position som en av landets främsta logistikstäder. Ett begränsat utbud 
av skogsmark driver marknaden i en positiv riktning och Östergötlands län tar två steg 
uppåt på Svefas skogsindex. 
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Västra Götaland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 4,8
Svefa Skogsfastighetsindex  53

Skogen
Medelfastigheten ha 34
Virkesförråd m3sk/ha 197
Tall / Gran / Löv % 25/55/20
Bonitet  m3sk/ha år 8,5

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 650
Normalt intervall kr/m3sk 500–720
Genomsnitt kr/ha 115 000
Normalt intervall kr/ha 85 000–150 000

Länets prisutveckling
Ett år % 4,8
Fem år % 20,4
Tio år % 30,0

Fastighetsmarknaden
Prisutvecklingen på skogsmark har under året som gått varit 
positiv i hela länet. Mest får köparna betala för skogsmark i 
Skaraborgsområdet, där pris om 750 kr/m³sk inte är ovanligt. 
Runt Göteborg och Borås betalas i snitt något lägre priser och 
i de nordvästra delarna, Dalsland och norra Bohuslän, ligger 
nivån runt 550 kr/m³sk. Efterfrågan på timmer är relativt god 
och på senhösten höjdes listpriset i länet. Efterfrågan på massa 
är relativt låg och massavedspriset ligger kvar på en ”mellan-
nivå”. Skillnaden mellan avkastningsvärde och marknadsvärde 
är stor, framförallt i närheten av de större tätorterna. Värden 
som jakt, rekreation och känslan av att äga skog värdesätts allt 
mer. I och med pandemin har resandet minskat och intresset 
för att investera på hemmaplan ökat. När Norge stängde grän-
sen mot Sverige fick det förödande konsekvenser för handeln 
längs Bohuskusten. Även de norska jaktgästerna uteblev vilket 
påverkade företagen som arrangerar jakter, men i många fall 
vägdes tappet upp av inhemska gäster. 

Marknadsfaktorer
Enligt regeringens januariöverenskommelse ska försäljning av 
bilar med förbränningsmotorer förbjudas från 2030. Att ställa 
om till eldrift är viktigt men en utmaning. Vissa förespråkar 
att förbränningsmotorer ska kunna köra på ett bränsle som till 
största delen är förnybart. Vid pappersmassatillverkning vill 
man komma åt fibrerna i träet. En del av vätskan som bildas 
under processen blir över och tas till vara. Vätskan upparbetas 
till råtallolja I SunPines fabriker utanför Piteå. Råtalldieseln 
levereras till Preems raffinaderi i Göteborg där den föbränns 
och blir ett förnybart drivmedel. Genom ombyggnation av 
Preems anläggning i Göteborg skall produktionen av förny-
bar diesel öka med 40 procent. Produktionen bygger på en 
variation av hållbara förnybara råvaror, bland annat råtall-
deiesel från SunPine, restprodukter från livsmedelsindustrin 
och återvunnen frityrolja. Skogen är en del i den hållbara 
omställningen, och det här är ett av de spännande projekt 
som pågår gällande förnyelsebara bränslen.  

Utbudet av skogsfastigheter i länet har varit i nivå med förgående år. Trots oroliga tider 
ser investerare skogsmark som en stabil investering. Efterfrågan på skogsfastigheter 
är stor i Västra Götaland och objekt som ligger ute till försäljning säljs snabbt. Det är 
främst renodlade skogsfastigheter som efterfrågas och i länets nordöstra delar är skogs-
markspriserna som högst. 
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Halland

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,2
Prisutveckling skogsfastigheter % 7,7
Svefa Skogsfastighetsindex  56

Skogen
Medelfastigheten ha 38
Virkesförråd m3sk/ha 201
Tall / Gran / Löv % 17/54/29
Bonitet  m3sk/ha år 9,9

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 700
Normalt intervall kr/m3sk 550–800
Genomsnitt kr/ha 135 000
Normalt intervall kr/ha 100 000–160 000

Länets prisutveckling
Ett år % 7,7
Fem år % 20,7
Tio år % 29,6

Fastighetsmarknaden
Trots den oro som fanns våren 2020 har fastighetsmarknaden 
utvecklats positivt under året. Spridningen i pris är stor. Från 
ca 600 kr/m3sk för mindre fastigheter med mycket löv och 
sämre arrondering till toppnoteringen på ca 1 150 kr/m3sk för 
Stora Ensos försäljning av bolagsskog. Här bedöms påslaget till 
cirka 25 – 30 procent med tanke på möjligheten för en juridisk 
person att förvärva det bolagspaketerade skogsinnehavet. 
En något lägre prisnivå inom länets norra delar och områdena 
i öster mot sjön Bolmen kan urskiljas även om fastigheternas 
egenskaper i form av bonitet, trädslagsblandning, arrondering 
och vägstandard bedöms påverka mer än det geografiska 
läget. Efterfrågan på sågtimmer har varit stark men säljare 
av massaved har haft svårare att bli av med veden då lagren 
varit stora. Nu syns en ljusning för massaveden då priserna 
för avsalumassa återigen börjat stiga men biprodukter från 
sågningen i form av flis och spån konkurrerar med massaved 
från förstagallringar.

Marknadsfaktorer
Stora Enso har stängt ner pappersmaskin 3 i Hylte som en 
följd av en minskad efterfrågan på tidningspapper. Produktion 
i mindre skala, av plastfria livsmedelsskålar som formpres-
sas i träfibermaterial har påbörjats. Södra gör investeringar 
i sågverket i Värö för att kunna öka kapaciteten och de ser 
även över möjligheten att kunna öka årskapaciteten i massa-
fabriken från ca 700 000 ton till ca 850 000 ton. Derome har 
påbörjat en satsning på USA-marknaden där antalet husbyg-
gen i trä har ökat och där Kanada inte klarar av att leverera 
lika mycket trävaror som tidigare. Bland annat på grund av 
stora insektshärjningar i äldre skog. Enligt Skogsstyrelsen 
har älgbetesskadorna minskat något under senare år men är 
fortfarande på en för hög nivå på föryngringar med tall. SLU 
menar, efter att ha studerat maginnehållet hos fällda älgar 
att ett större utbud av lövträd, buskar, ris och örter troligen 
skulle minska betestrycket på tall och stärka älgstammen till 
gagn för både skogsägare och jägare. 

Köparna av skogsmark i Halland har en stark tro på skogen. Den bedöms som välgrundad, 
med två mycket starka köpare av virke i form av Derome och Södra. Derome har kunnat 
utnyttja hemmasnickarnas efterfrågan men också en stark trävarumarknad i USA. Södra 
har kunnat glädja sig åt stigande priser på deras avsalumassa.
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Jönköping

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 3,1
Svefa Skogsfastighetsindex  45

Skogen
Medelfastigheten ha 51
Virkesförråd m3sk/ha 174
Tall / Gran / Löv % 34/51/15
Bonitet  m3sk/ha år 8,4

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 660
Normalt intervall kr/m3sk 570–800
Genomsnitt kr/ha 120 000
Normalt intervall kr/ha 90 000–180 000

Länets prisutveckling
Ett år % 3,1
Fem år % 15,8
Tio år % 29,4

Fastighetsmarknaden
Skogsfastighetspriserna har i länet fortsatt att stiga under 
det senaste året, med i snitt 3 procent. För medelfastigheten
betalas idag 660 kr/m3sk eller 120 000 kr/ha. Lokala prisskill-
nader förekommer, vilket prisintervallet inom länet indikerar.
Den nordöstra delen av länet levererar återigen de högsta pris-
nivåerna. Här ser vi köpeskillingar uppemot 800 kr/m3sk eller
150 000–200 000 kr/ha. Området har i förhållande till övriga
länet under flera år haft ett lägre utbud på marknaden. Effekten
blir då slående när fastigheter kommer ut till försäljning. 
Prisnivåerna skiljer sig något, sett över länet. I den nordöstra 
länsdelen försvagas fastighetspriserna. De lägsta prisnivåerna
hittar vi i de sydvästra länsdelarna. Under början av 2021 kan
en viss avmattning skönjas gällande antalet fastigheter ute till
försäljning. Årstiden brukar förvisso kännetecknas av en något
avvaktande marknad men om trenden håller i sig kommer vi
under 2021 att få se en ökad prisbild för skogsfastigheter på 
grund av ett lägre utbud till en fortsatt hög efterfrågan. 

Marknadsfaktorer
Länets struktur med ett livskraftigt lantbruk och omväxlande 
landskap, kommer fortsatt att sätta sin prägel på skogsmark-
spriserna i positiv riktning. Ett intressant beslut har tagits 
i länet, vilket riktar blickarna mot tätortsnära skogsmarks- 
ägande. Att marken inte räcker till för den växande urbanise-
ring som skett de senaste åren är vida känt. Både på regional 
och nationell nivå. Framförallt är det jordbruksmark som fått 
ta ett kliv tillbaka, för att ge plats åt byggnation. I september 
2020 tog Jönköpings kommun ett beslut som hindrar explo-
atering av jordbruksmark i kommunen. Detta för att stärka 
den lokala och regionala livsmedelsförsörjningen. Kommunen 
kommer istället att rikta sin exploatering till skogsmark. Det 
blir intressant att följa beslutets påverkan av prisutvecklingen 
på skogsfastigheter i nära anslutning till tätorten framgent. 
Kan investerare se kommunens beslut i Jönköping som app-
licerbart i andra kommuner på sikt, och vad får det för tidiga 
Intentioner på tätortsnära skogsmark. 

Jönköpings län tappar två placeringar i Svefas skogsindex och återfinns nu på åttonde 
plats. Anledningen är en lägre uppgång av skogsfastighetspriserna i relation till övriga 
län. Detta till trots levererar Jönköpings län höga nivåer och konkurrensen är hård. Det 
visar sig inte minst av en ökad transaktionsvolym och antal sålda fastigheter i länet. 
Länets nordöstra delar handlas fortfarande till rekordnivåer.
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Kronoberg

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 2,3
Svefa Skogsfastighetsindex  40

Skogen
Medelfastigheten ha 52
Virkesförråd m3sk/ha 143
Tall / Gran / Löv % 29/52/19
Bonitet  m3sk/ha år 9,2

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 680
Normalt intervall kr/m3sk 580–860
Genomsnitt kr/ha 100 000
Normalt intervall kr/ha 75 000–130 000

Länets prisutveckling
Ett år % 2,3
Fem år % 17,2
Tio år % 23,6

Fastighetsmarknaden
Länets skogsmarkspriser har under 2020 fortsatt sin positiva 
bana, om än i något svagare takt. För medelfastigheten beta-
las idag 680 kr/m3sk eller 100 000 kr/ha. Kul är att 100 000 
kronors-nivån äntligen har uppnåtts. Kronoberg är inte längre 
det enda länet i södra Sverige under nivån. Som tidigare år är 
den lokala marknaden stark men övergripande prisskillnaderna 
återfinns fortfarande. De högsta skogsmarkspriserna hittar 
vi i de sydvästra delarna av länet och i Växjöregionen medan 
sydöstra samt norra länsdelen har något mer återhållsamma 
priser. Närheten till större orter kopplat med mindre lantbruks-
fastigheter är eftertraktade på marknaden. Runt Växjö är det 
nästan omöjlig att köpa en mindre lantbruksfastighet till ”nor-
mala” prisnivåer. Tendensen blir än tydligare ett år som detta 
då hemarbete blivit allt vanligare. Nyckeltalet kr/m3sk bör 
fortfarande behandlas med försiktighet i länet och en större 
vikt ska istället läggas på kr/ha.   

Marknadsfaktorer
Fortfarande märks spåren efter Gudrun i Kronobergs län. Inte 
minst om man granskar Skogsstyrelsens öppna data över de 
största avverkningsanmälningar. Hela fyra hyggen kvalar in 
topp 20 på listan. Det har nu gått drygt 16 år sedan stormen 
och ungskogarna på de bästa markerna, håller så sakteliga 
gå in i gallringsfasen. Ett startskott som kommer bidra till en 
betydande ökning i tillväxt regionalt. En tillväxt som kommer 
skjuta på skogsfastighetspriserna i positiv riktning. Krono-
berg har i förhållande till grannlänen (Skåne borträknat) en 
högre medelbonitet och bedöms vid liknande virkesförråd 
betinga ett högre markvärde. Framtiden ser ljus ut. Men först 
väntar som sagt ett antal år av intensivt gallrande. Även om 
massavedspriserna fortfarande ligger på låga nivåer har såg-
verken alltjämt fortsatt att pressa ner minimidiametern på 
kubb och klentimmer. Sortimenten går för tillfället starkt på 
marknaden i en värld där vi fortsätter öka andel trädbyggande. 

Kronoberg tappar tre placeringar på Svefas skogsindex. Länet har under 2020 haft något 
stigande skogsmarkspriser men höjningen är i förhållande till resterande län svagt. Trots 
tappet bedöms framtidens marknad ha potential att på riktigt utmana Sveriges andra 
sydligt belägna län om de riktigt höga skogsmarkspriserna.  
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Kalmar

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

Skogen
Medelfastigheten ha 70
Virkesförråd m3sk/ha 183
Tall / Gran / Löv % 38/42/20
Bonitet  m3sk/ha år 8,7

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 640
Normalt intervall kr/m3sk 560–800
Genomsnitt kr/ha 110 000
Normalt intervall kr/ha 85 000–130 000

Länets prisutveckling
Ett år % 1,6
Fem år % 20,8
Tio år % 20,8

Fastighetsmarknaden
Skogsfastighetspriserna i länet har ökat med knappt två pro-
cent det senaste året. Det är en något mindre ökning i förhål-
lande till angränsande län, precis som under fjolåret. Under 
en femårsperiod har prisutvecklingen för skogsfastigheter i 
Kalmar län varit i storleksordningen plus 20 procent, vilket är 
högre än riksgenomsnittet. En samlad bild från mäklare i länet 
är att utbudet under helåret varit lägre än tidigare år. Däremot
är efterfrågan från både tidigare skogsägare och förstagångs-
köpare stor. Transaktionsvolymen är i samma storleksordning
som under de senaste åren. De flesta köpen är från Kalmar 
kommun och prismässigt finns det ingen större tydlig skillnad
mellan kommunerna, med undantag för en något lägre nivå 
i den västra länsdelen. Bedömningen för 2021 är att skogs-
markspriserna kommer att vara oförändrade, möjligen kan en
marginell uppgång skönjas. Det finns givetvis en osäkerhet 
gällande konjunkturen under ett år som detta, men skogen 
brukar vara en långsiktig investering i hög-som lågkonjunktur.

Marknadsfaktorer
Inte nog med att länet är hårt drabbat av granbarkborrean-
grepp, under våren drabbades främst länets södra delar av 
stormen Laura, som bedömts stormfällt ungefär 500 000 
kubikmeter i södra Sverige. Det som gör det allvarligt är att 
de drabbade områdena ingår i bekämpningsområde mot 
granbarkborre och det är extra viktigt att ta rätt på virket i tid 
för att undvika större skador och spridning. I början av året 
fanns det en optimism hos sågverken som sedan mattades av 
i samband med pandemins framfart under våren. Efterfrågan 
på timmer har ändock varit god under resterande del av året, 
vilket lett till prisökningar runt årsskiftet. För massaved har 
det varit annorlunda, med stora lager som följd av avverkning 
av granbarkborrevirke. Några aktörer har börjat såga klenare 
dimensioner och infört specialsortiment av granbarkborreska-
dat virke för att minska mängden massaved och öka värdet på 
virket. Det har även skeppats skadat virke till norra Tyskland 
från bland annat Oskarshamn och Västervik.

En försiktig prisuppgång av skogsfastighetspriserna kan ses i länet. Transaktionsvoly-
men motsvarar de senaste åren även om utbudet under helåret upplevs ha varit lägre. 
Länet erhåller 32 poäng enligt Svefas Skogsindex och tappar fem placeringar jämfört 
med förra året. Den främsta orsaken till länets nedgång är en lägre prisutvecklingen på 
skogsfastigheter i förhållande till övriga län.

Skogsfastighetsindex
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Blekinge

Länsfakta
Befolkningsutveckling % –0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 7,9
Svefa Skogsfastighetsindex  35

Skogen
Medelfastigheten ha 41
Virkesförråd m3sk/ha 207
Tall / Gran / Löv % 15/53/32
Bonitet  m3sk/ha år 10,9

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 680
Normalt intervall kr/m3sk 580–860
Genomsnitt kr/ha 100 000
Normalt intervall kr/ha 75 000–130 000

Länets prisutveckling
Ett år % 7,9
Fem år % 30,8
Tio år % 30,8

Fastighetsmarknaden
Marknadsvärdet för skogsdominerande fastigheter i länet har 
ökat något efter att tidigare år stabiliserats en aning. Därmed 
följer Blekinge samma trend som sina grannlän. Enligt Svefas 
skogsfastighetsindex har länet avancerat ett steg på listan. 
Ökningen ser ut att vara relaterad till uppgången utav mark-
nadsvärdet av skogsdominerade fastigheter. Prismässigt håller 
Blekinge jämna steg med grannlänen Småland och Kalmar. 
Antalet försäljningar på den öppna marknaden har minskat 
jämfört med föregående år, medan den totala transaktions-
volymen ökat. Det har sålts färre fastigheter till ett högre pris. 
Den största andelen skogsdominerade fastigheter, har sålts 
i Karlskrona och Ronneby kommuner. Prismässiga toppnote-
ringar ser vi däremot i kommunerna Karlskrona samt Karls-
hamn. Den största skillnaden i försäljningar mot föregående 
år är i Olofström där antalet gått ner. 

Marknadsfaktorer
Enligt Skogsstyrelsens slår den torra sommaren 2018 fortfa-
rande hårt mot granskogarna i södra och mellersta delarna 
av landet. Torkan gjorde att antalet granbarkborrar ökade 
kraftigt. Vilket fortfarande ger förödande konsekvenser. Gran-
barkborren orsakar stora ekonomiska förluster för många 
skogsägare, då de tvingas avverka angripen skog i förtid. Trots 
ett mer varierat sommarväder och de många insatser som 
gjorts de senaste två åren för att bekämpa insekten har vi 
fortfarande stora problem med skador, säger Skogsstyrelsens 
nationella skogsskadesamordnare. Den slutliga inventeringen 
av årets skador har gjorts av Sveriges Lantbruksuniversi-
tet. Resultatet visar att knappt 8 miljoner kubikmeter gran 
har angripits framför allt i de östra delarna av Götaland och 
Svealand under 2020. Det är den högsta siffran på skador 
som uppmätts hittills. Där Kalmar län är det värst drabbade.  

Blekinge avancerar på Svefas skogsfastighetsindex och bibehåller stabila marknadsvär-
den för skogsdominerade fastigheter. Granbarkborren har drabbat länet hårt och utgör 
en stor utmaning framöver. Dock är Blekinge inte det värst drabbade länet i Götaland , 
men ändå hårt drabbat av skadeinsekten. 

Skogsfastighetsindex
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Skåne

Länsfakta
Befolkningsutveckling % 0,1
Prisutveckling skogsfastigheter % 10,6
Svefa Skogsfastighetsindex  57

Skogen
Medelfastigheten ha 35
Virkesförråd m3sk/ha 194
Tall / Gran / Löv % 11/42/47
Bonitet  m3sk/ha år 11,4

Pris mars 2021
Genomsnitt kr/m3sk 730
Normalt intervall kr/m3sk 580–900
Genomsnitt kr/ha 140 000
Normalt intervall kr/ha 100 000–200 000

Länets prisutveckling
Ett år % 10,6
Fem år % 19,7
Tio år % 21,7

Fastighetsmarknaden
Marknadsvärdet för skogsdominerande fastigheter i Skåne 
har efter föregående års stabilisering ökat under det aktu-
ella året. Så som det ser ut nu och har sett ut under flera år 
har skogsmarknaden i länet haft toppar och dalar, men i det 
långa loppet alltid haft en positiv marknadsutveckling. Enligt 
Svefas skogsfastighetsindex har Skåne avancerat på listan och 
ligger nu trea i Sverige. Flest skogsdominerade fastigheter har 
sålts i Örkelljunga, Hässleholm och Osby. Alla lokaliserade i de 
norra länsdelarna där skogen breder ut sig mer jämfört med 
de södra delarna. Det är inte förvånande att kommunerna i de 
norra delarna av länet även har toppnoteringarna vad gäller 
försäljningspriser. Antalet sålda skogsdominerande fastig-
heter har minskat något i länet från föregående år. Dock är 
skillnaden så pass marginell att skogsfastighetsmarknaden i 
Skåne län fortsatt anses stabil. De dyraste fastigheterna vad 
gäller nyckeltalet kr/ha återfinns i Kristianstad, Hässleholm 
och Landskrona.  

Marknadsfaktorer
Under året som gått har världen tampats mot en pandemi, 
vilket även träden gjort i form av granbarkborre. Stora bark-
borreskador kan förväntas även i år enligt en rapport från Sve-
riges Lantbruksuniversitet. Något positivt är att förökningen 
var mindre ifjol, vilket kan påverka skadeläget i rätt riktning. 
Trots detta poängterar SLU att det är viktigt med fortsatt 
bekämpningsarbete för att rädda virkesvärdena. Granarna blir 
torkstressade och inte lika motståndskraftiga efter angrepp. 
Det varma värdet har inte bara medfört en framfart av gran-
barkborren utan även en explosion av bokollon som gynnades 
av en varm sommar med en efterföljande mild vår. Vilket även 
gynnar vildsvinsstammen som förväntas bli större till följd 
av det varmare klimatet. En konkurrent till användningen av 
träd som råvara inom skogsbruket kan vara gräs. Forskning 
visar på att det går att göra en hållbar pappersråvara baserat 
på gräs, vilket även släpper ut mindre koldioxid och använder 
betydligt mindre vatten under produktionsprocessen.  

Skåne ligger kvar i toppskiktet i Svefas skogsindex. Marknadsvärdet av skogsdomine-
rande fastigheter har återigen ökat i värde, där de skogsdominerande kommunerna i 
länet ändå toppar i både antal försäljningar och de högsta priserna. Granbarkborren är 
ett fortsatt hett samtalsämne inom branschen. 
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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. 

Budgetunderlag till skogsutredningen 

År: 2020

Uppdragsgivare: Naturvårdsverket

Uppdragsbeskrivning: Värdeuppskattning av skyddsvärd skog 
i fjällnära områden som underlag för uppskattad kostnad för 
intrångsersättning vid framtida skydd. Projektet utfördes 
genom skogligt laserdata kombinerat med ortsprisanalyser 
inom olika marknadsområden härledda från Svefas ortspris-
databaser och marknadskunskap.

Värdering av paneuropeiskt skogsinnehav

År: 2020

Uppdragsgivare: GreenGold 

Uppdragsbeskrivning: Marknadsvärdering av mer än 30 000 
hektar skogsmark i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, 
Rumänien och Storbritannien. Resultatet visar bland annat att 
marknadsvärderingen av ett enskilt innehav påverkas positivt av 
de portföljeffekter som uppstår genom strategiskt allokerade 
placeringar i flera länder. 

Skadeinventering av snöbrott

År: 2021 

Uppdragsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland 

Uppdragsbeskrivning: Skadeinventering av skog skadad på 
grund av stor snömängd, vilken blir ett ersättningsunderlag 
till skogsägare och försäkringsbolag. Skadorna är lokala och 
koncentrerade till vissa geografiska områden. Ett hundratal 
markägare har fått sina fastigheter besiktigade av Svefa.  
Projektet fortlöper under sommaren 2021. 

Markåtkomst åt utländsk aktör på marknaden för solparker

År: 2021

Uppdragsgivare: NEOEN, franskt bolag på energimarknaden 

Uppdragsbeskrivning: Specialiststöd inom förhandling för
markåtkomst för etablering av solparker. Presentera konceptet 
solparker för samt upprätta arrendeavtal med fastighetsägare. 
Arbeta uppsökande och etablera kontakter med bolag inom 
Svefas skogliga nätverk. Fungera som rådgivare åt NEOEN i
fastighetsrättsliga frågor.

Referensuppdrag – Svefa Skog och Lantbruk

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 
närmare 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/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

Antal anställda: 180

Omsättning: 300 MSEK

Kvalitet och miljö:  
Certifierade enligt ISO 9 001 och 14 001

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
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Våra kontor

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

Halmstad
Gamletullsgatan 12
302 27 Halmstad

Jönköping
Järnvägsgatan 9, 4tr
553 20 Jönköping

Karlskrona
c/o Sparre  
Creative Corner,  
Drottninggatan 18 F
371 31 Karlskrona

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

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
703 54 Örebro

Östersund
Storgatan 39
831 33 Östersund
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