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DE VIKTIGASTE INSIKTERNA FRÅN SKOGSBAROMETERN 2019

SKOGSKONJUNKTUREN

• De senaste årens starka utveckling för svensk  
skogsindustri har mattats av under 2019. Ett  
generellt stort utbud tillsammans med lägre  
tillväxt och ökad osäkerhet till följd av bland 
annat handelskonflikter och en eventuell brexit  
har påverkat skogskonjunkturen negativt.

• Den svagare utvecklingen inom skogsindustrin gör 
att timmer- och massavedspriserna har sjunkit i 
hela landet under 2019 (till och med september). 

• Angreppen av granbarkborre pressar sågtimmer-
priserna i framförallt södra Sverige.

SKOGSÄGAREN

• Mer än var tredje skogsägare i årets Skogsbarometer 
brukar mer än 100 hektar skog.

• Skuldsättningen är kvar på låga nivåer – 63 procent 
av skogsägarna har inga lån alls på sin skogsfastig  het. 
Av de skogsägare som är äldre än 60 år saknar 73 
procent lån på sin skogsfastighet. Skuldsättningen 
kommer troligtvis att vara låg även 2020, endast två 
procent av skogsägarna anger att de kommer att öka 
sin låneskuld det närmaste året.

• Elva procent av skogsägarna planerar att överlåta  
fastigheten inom släkten de närmaste fem åren.

• Skog för cirka 91 miljarder kommer att byta ägare  
de närmaste fem åren.

• När skogsägarna får svara på vad som betyder mest 
i deras skogsägande svarar flest att det är känslan 
av att äga skog, det näst vanligaste svaret är en god 
långsiktig investering.

• Fler skogsägare än tidigare lyfter fram skadedjur, 
brand och stormar samt klimatförändringar som 
faktorer som kommer att påverka deras  
framtida skogs ägande i störst utsträckning. 

• Andelen skogsägare som har fullständig  
skogsförsäkring fortsätter att öka och är i år 
44 procent.

LÖNSAMHET OCH AVVERKNING

• Skogsägare är positiva till lönsamheten, 55 procent 
svarar att lönsamheten i privatskogsbruket idag är 
tillfredställande eller mycket god.

• Andelen skogsägare som avverkade under  
föregående säsong var 51 procent vilket är betydligt 
fler än året innan. 39 procent av skogsägarna 
planerar för avverkning den kommande säsongen 
vilket är något färre än i fjol. Virkespriserna har 
bidragit till en minskad avverkningsvilja.

• 15 procent av skogsägarna tror på stigande  
timmerpriser det närmaste året vilket är mycket 
färre än i fjol. Fler, 29 procent, tror att priserna 
kommer att stiga på tre års sikt.

• 20 procent av skogsägarna tror på stigande  
massa vedspriser på ett års sikt. På tre års sikt  
tror 32 procent av skogsägarna på stigande priser.

FASTIGHETSMARKNAD

• Priset på skogsmark steg under första halvåret 2019, 
sett över hela landet. Skillnaderna mellan södra och 
norra Sverige fortsätter dock att öka.

• 54 procent av skogsägarna tror att priset på  
skogsfastigheter kommer att öka de närmaste åren.

• 64 procent av skogsägarna anser en investering i 
skogsmark som lönsam, vilket är lika många som 
2018.

• 55 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog  
om de hade en miljon kronor att investera. 

Förväntan om högre priser på skogsfastigheter 
trots en vikande virkesmarknad
Skogsbarometern är en årlig undersökning som KANTAR Sifo utför på uppdrag av Swedbank, Sparbankerna och 
LRF Konsult. Undersökningen belyser de privata skogsägarnas syn på marknaden samt deras förväntningar på 
konjunkturen. Då de äger drygt 50 procent av den svenska skogsmarksarealen och levererar cirka 60 procent av den 
totala råvaran till landets skogsindustri är deras uppfattningar och förväntningar en viktigt temperaturmätare.

Efter de senaste årens starka virkesmarknad tror  
skogsägarna på fallande virkespriser. Det är framförallt 
optimismen kring timmerpriserna som har minskat.  
Skogsägarna vill, liksom tidigare år, ändå köpa mer 
skogsmark och anser att en investering i skog är lönsam.  

De tror också på stigande fastighetspriser. De flesta svarar 
att det som betyder mest i deras skogsägande är känslan av 
att äga skog. De faktorer som skogsägarna tror kommer att 
påverka deras framtida skogsägande mest är äganderätten 
tillsammans med skadedjur, brand och stormar.
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Skogsindustrin är en av de största industrierna i 
Sverige sett till nettoexport, samtidigt som den 
bidrar med cirka tre procent till Sveriges BNP och 
sysselsätter årligen cirka 120 000 personer. De senaste 
årens stora investeringar inom industrin, främst massa 
och förpackningspapper, har tillsammans med en god 
konjunktur och konkurrenskraftig valuta bidragit till 
att exporten har ökat och lönsamheten har stärkts.

Från slutet av 2018 och under 2019 har dock en tydlig 
avmattning skett. Exporten till och med augusti var cirka 
102 miljarder, en ökning med cirka sex procent jämfört 
med 2018, men tillväxten har avtagit och exporten de 
senaste månaderna är i nivå med föregående år.

Ett generellt stort utbud inom de flesta segmenten  
tillsammans med en avmattad ekonomisk tillväxt samt geo-
politiska oroligheter, ansträngda internationella handels-
relationer och fortsatt osäkerhet kring brexit bidrar till en 
allmänt svagare skogskonjunktur. Till detta kommer svåra 
angrepp av granbarkborre som bidragit till att ytterligare 
öka utbudet av sågad gran vilket i sin tur ökat färdigvaru-
lagren och pressat priset inom såväl trävaru- som 
virkesmarknaden.   

MASSA OCH PAPPER

Produktionen av marknadsmassa i Sverige har ökat med 
13 procent under året. Detta är i huvudsak en effekt av de 
senaste årens stora investeringar. Som en följd av lägre 
efterfrågan på papper har massa som används av industrin 
för egen pappers- och kartongproduktion minskat med sju 
procent. Sammantaget är leveranserna av massa i stort sett 
i nivå med 2018. Som en konsekvens av lägre efterfrågan 
i kombination med ett högre utbud har priset på barrsul-
fatmassa sjunkit med cirka 30 procent sedan årsskiftet, se 
diagram 1. De svenska massaleveranserna till EU har minskat 
med cirka tre procent till och med september samtidigt som 
leveranserna till Kina har ökat kraftigt. Kina är därmed den 
största marknaden för svenska massaleveranser. Till och 
med september minskade den totala pappersproduktionen 
i Sverige med cirka fem procent. Nedgången drivs främst av 
minskad efterfrågan på grafiskt papper men även produk-
tionen av förpackningspapper har gått ner. Det beror dels 
på planerade underhållsstopp men också på en avmattad 

efterfrågan. Indikatorer för framtida förväntningar om 
priser, orderingång och lager visar samlat på en betydligt mer 
dämpad förväntan jämfört med föregående år.  

TRÄVAROR

Efter en lång period med stark konjunktur för trävarumark-
naden är det nu ett mer utmanande marknadsläge. Den 
svenska sågverksindustrin har ökat produktionen med tre 
procent hittills i år och årstakten i produktionen uppgår till 
cirka 19 miljoner m3 vilket är den högsta nivån på tio år. Det 
globala utbudet av trävaror har också ökat, till stor del på 
grund av de svåra angreppen av granbarkborre som drabbar 
delar av Europa, inklusive Sverige. Detta har resulterat i ett 
ökat utbud av sågad gran vilket i sin tur leder till ökade lager 
och lägre priser.  

Som en följd av lägre ekonomisk tillväxt och framfö-
rallt minskade bygginvesteringar viker samtidigt efterfrå-
gan på flera viktiga marknader. Sveriges export till Tysk-
land och Nederländerna minskade med 19 respektive 16 
procent under perioden januari till juli 2019, vilket delvis 
kompenserades av ökad export till Egypten, USA och Norge. 
Exporten till den enskilt viktigaste marknaden för svensk 
sågverksindustri, Storbritannien, minskade med en pro-
cent under samma period. Sammantaget minskade Sveriges 
export med en procent till och med juli 2019, jämfört med 
samma period 2018 och marknadsläget bedöms vara fort-
satt ansträngt en tid framöver.    

VIRKESMARKNADEN

Den generellt svagare utvecklingen inom skogsindustrin 
bidrar till att virkespriserna nu sjunker i jämförelse med 
de nivåer som noterades under 2018, se diagram 2. Priset 
på sågtimmer har, förutom minskade premier och andra 
tillägg, i genomsnitt i landet minskat med cirka sju procent 
sedan årsskiftet. Priset för massaved har samtidigt minskat 
med cirka två procent. De senaste årens investeringar i 
massaproduktion ger visst stöd för efterfrågan och priset på 
massaved. Även virkesmarknaden påverkas av angrepp av 
granbarkborre. I, främst, södra Sverige har detta ”tvingat 
fram” avverkningar som lett till ett ökat utbud och lägre 
priser, bland annat har priset på sågtimmer minskat med 
cirka elva procent sedan årsskiftet. 

DIAGRAM 1

Källa: RISIinfo
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I Sverige finns omkring 320 000 enskilda skogsägare 
som själva eller tillsammans med någon annan äger 
mer än en hektar produktiv skogsmark. Av dem är 
cirka 38 procent kvinnor. Tillsammans äger de enskilda 
skogsägarna runt 230 000 brukningsenheter som 
omfattar cirka 11,5 miljoner hektar, vilket är nästan 
hälften av landets produktiva skogsmarksareal. 
Medelstorleken på en skogsfastighet är 49 hektar. 

Landets skogsägare är en blandad grupp med olika förhål-
landen till sitt skogsägande. En del lever av och verkar på 
heltid i sin skog medan andra är passiva ägare av ett mindre 
skogsskifte som de brukar tillsammans med någon annan. 
Svaren i Skogsbarometern 2019 visar att knappt var tionde 
tillfrågad skogsägare främst får sin inkomst från skogen, 
var fjärde får den i huvudsak från en anställning och drygt 
fyra av tio har pension som sin primära inkomstkälla.  

SJÄLVVERKSAMHET OCH STORLEK  
PÅ BRUKNINGSENHETERNA

Många av landets skogsägare är fortfarande självverk-
samma. I Skogsbarometern svarade 42 procent att de 
lägger 20 dagar eller mer om året på eget arbete med 
avverkning och skogsvård. De skogsägare som bor på  
fastigheten och de som har stora brukningsenheter är i 
högst grad självverksamma. När skogsägarna även räknar 
in tid för planering, kontakt med rådgivare och möten 
svarar 22 procent att de lägger mer än 20 timmar per 
månad, vilket motsvarar 30 arbetsdagar om året. Samtidigt 
svarade 14 procent att de inte lägger någon tid alls på sitt 
skogsägande.  

Bland landets skogsägare finns det ett fortsatt intresse av 
att köpa till skogsmark och årets undersökning visar åter-
igen att andelen skogsägare som äger mer är 100 hektar 
ökar. Sett över hela landet är det 35 procent som äger mer 
än 100 hektar, i Norrland äger nästan hälften av de tillfrågade 
skogsägarna mer än 100 hektar och i Svealand och Götaland 
är motsvarande andel drygt en av fyra.   

AVSTÅND TILL FASTIGHETEN 

Varannan tillfrågad skogsägare bor på fastigheten. Nästan 
en fjärdedel bor inom tre mils radie och lika många bor mer 

än tre mil från sin skogsfastighet. Andelen som bor längre 
än tre mil från sin skogsfastighet är störst i Svealand, med 
35 procent. I Götaland är det 19 procent och i Norrland är 
det 30 procent. 

INTRESSE FÖR ATT INVESTERA I SKOG FINNS KVAR 

På frågan vad man skulle göra om man hade en miljon 
kronor att investera svarade drygt hälften (55 procent) att 
de skulle köpa mer skog. Tre av tio uppger att de i första 
hand skulle investera i aktier eller fonder och nio procent 
skulle sätta in pengarna på ett bankkonto. Intresset för 
att investera i skog har minskat tydligt från tidigare år till 
förmån för att placera sina pengar i aktier eller fonder, se 
diagram 3. Intresset skiljer sig mellan olika grupper och det 
är störst andel yngre skogsägare upp till 40 år samt skogs-
ägare som bor på fastigheten som skulle välja att investera 
i mer skog. 

DE FLESTA SKOGSÄGARE ÄR LÅGT BELÅNADE 

I årets undersökning svarade drygt sex av tio skogsägare att 
deras skogsfastighet är obelånad. Tio procent har mindre 
än en halv miljon kronor i lån och en lika stor andel har lån 
över två miljoner kronor på sin skogsfastighet. Av de skogs-
ägare som har lån angav två procent att den är belånad 
till mer än 75 procent av skogsfastighetens uppskattade 
marknadsvärde. Det är nästan två av tre som har en belå-
ningsgrad under 30 procent av marknadsvärdet. 64 procent 
kommer ha en oförändrad belåningsgrad och 23 procent 
uppgav att de kommer minska den det närmaste året. Det 
är framförallt de yngre skogsägarna som kommer minska 
sin belåning. I årets undersökning svarade 58 procent av 
skogsägarna upp till 40 år att låneskulden kommer minska.  

SKOGSÄGARNA FORTSATT POSITIVA TILL 
LÖNSAMHETEN 

Trots en försiktigare inställning till lönsamheten i 
privatskogsbruket i årets undersökning svarade fortfarande 
drygt hälften (55 procent) att de anser att lönsamheten 
idag är tillfredsställande eller mycket god. Det är dock en 
minskning från förra året då 61 procent var positiva till 
lönsamheten, se diagram 4. Det går inte att utläsa några 
geografiska skillnader. För de närmaste tre åren tror 52 
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procent av skogsägarna på en tillfredsställande eller mycket 
god lönsamhet i privatskogsbruket, även det en minskning 
jämfört med föregående år då 64 procent uppgav samma 
svar. 

FÅ SKOGSÄGARE VILL SÄLJA PÅ ÖPPNA MARKNADEN

Det är vanligast att skogsfastigheter överlåts inom familjen. 
I årets undersökning svarade 65 procent att de förvärvat sin 
fastighet från förälder eller syskon, se diagram 5. Endast 
22 procent har köpt sin skogsfastighet på den öppna mark-
naden. Drygt sex av tio har ägt fastigheten i mer än 19 år 
och trots den ökande medelåldern bland landets skogs-
ägare svarade två av tre att de inte börjat planera för en 
förändring av ägandet ännu. Var femte skogsägare planerar 
att överlåta skogsfastigheten inom familjen och endast tre 
procent vill sälja på öppna marknaden. Drygt tolv procent 
har planerat någon form av ägarbyte på sin skogsfastighet 
inom de närmaste fem åren. Majoriteten av de skogsfastig-
heter som kommer att säljas på den öppna marknaden är i 
storleksintervallet 26–50 hektar.

STORA VÄRDEN KOMMER BYTA ÄGARE 

I årets undersökning har andelen skogsägare som är över 
50 år ökat och är nu 84 procent. Mer än hälften är 65 år 
eller äldre. Med den ökande medelåldern bland skogs-
ägarna finns det anledning att tro att många fastigheter 
kommer byta ägare framöver. Genom svaren i Skogsbaro-
metern går det att uppskatta att ungefär 1,4 miljoner hektar 
skogsmark kommer byta ägare de närmaste fem åren, 
denna mark motsvarar ett värde på 91 miljarder. 

FORTSATT SVALT INTRESSE FÖR VINDKRAFT

Intresset för att upplåta mark för vindkraft för egen räkning 
är fortsatt svalt. Drygt en av tre skogsägare uppgav att de 
är mycket eller ganska intresserade. Andelen skogsägare 
som inte alls är intresserade har ökat till 45 procent i årets 
undersökning. Intresset för vindkraft ökar med storlek 
på brukningsenhet. I gruppen skogsägare som bedriver 
skogsbruk på över 200 hektar är 56 procent positiva till 
vindkraft på den egna fastigheten. 

SKOGENS FRAMTIDA ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

I årets undersökning svarade 43 procent att de tror att jakt 
och rekreation kommer vara det främsta användningsom-
rådet av skogen vid sidan av virkesproduktion i framtiden. 
Andelen som tror att naturvärden och biologisk mångfald 
kommer vara viktigast har ökat till 23 procent jämfört med 
17 procent föregående år, se diagram 6. Det är tydligt att 
flera tror på skogen som en källa till förnyelsebara material 
och produkter. Av de 15 procent som uppgav egna alter-
nativ är det nya produkter som kan ersätta fossila material, 
bioenergi och bioekonomi som dominerar bland förslagen. 

ÖKAD PÅVERKAN AV SKOGSSKADOR 

På frågan vad som kommer påverka det framtida skogs-
ägandet mest har skogsägarna i år angett fler faktorer än 
tidigare. Störst betydelse har värdeutveckling, ägande-
rätten och skadedjur, brand eller storm. Lönsamheten är 
fortfarande viktig men andelen som anser att klimatför-
ändringarna har stor påverkan har också ökat betydligt. 
De grupper som bedömer att skatterna har stor påverkan 
är störst bland de som har sin huvudsakliga inkomst från 
skogsbruket och de som har brukningsenheter över 200 
hektar. Sett över landet svarade skogsägarna i Norrland 
i lägre utsträckning att klimatförändringar, skadedjur, 
bränder och stormar kommer påverka deras framtida 
skogsägande.

DIAGRAM 5
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Skogsägarna får årligen frågor om hur de bedömer att 
virkespriserna har utvecklats. Förra året såg de positivt 
på både timmer- och massapriset samt även på  
bio energi priset men i år har det vänt.

Diagram 7 visar skogsägarnas bedömning av prisutveck-
lingen på sågtimmer och massaved som ett nettotal. Ett 
nettotal innebär att de positiva svarsandelarna minskas 
med de negativa, och ett netto erhålls.

NEGATIV SYN PÅ TIMMERPRISERNA

Förra årets positiva syn på timmerprisutvecklingen har 
vänt kraftigt nedåt. 2018 trodde 54 procent av skogsägarna 
på stigande priser det kommande året, i år är andelen nere 
på 15 procent. Se diagram 7. Drygt hälften (51 procent) tror 
på fallande timmerpriser och 15 procent tror på kraftigt 
sjunkande priser, vilket innebär en prisnedgång på mer 
än fem procent. Förra året var det i princip ingen som gav 
det svaret. 23 procent i årets undersökning tror att priset 
kommer vara oförändrat.  

På tre års sikt är skogsägarna mer positiva till timmer-
priset, 29 procent tror på stigande timmerpris, förra året 
uppgav 52 procent samma svar. 26 procent bedömer att 
priserna kommer vara oförändrade de närmaste tre åren 
medan 30 procent tror att de sjunker.

FÄRRE TROR PÅ STIGANDE MASSAVEDSPRISER

I år tror 20 procent av skogsägarna på stigande massaveds-
priser, betydligt färre än i fjol då andelen var 52 procent. 
Nästan en tredjedel (31 procent) tror att priset sjunker, 
vilket är avsevärt fler än 2018, då endast sju procent gav 
samma svar. 38 procent tror på oförändrat pris.

Även förväntningarna på massavedpriset på tre års sikt 
har sjunkit. I fjol trodde 51 procent på stigande priser, i år 
är det 32 procent. 25 procent tror på sjunkande massaveds-
priser de närmsta tre åren medan 30 procent tror att de, i 
stort sett, kommer vara oförändrade.

MINSKAD TILLTRO TILL PRISET PÅ BIOENERGIRÅVARA 
PÅ 3 ÅRS SIKT

Efter några års lägre tro på prisutvecklingen på bioenergi-
råvara steg förväntningarna både 2017 och 2018. Denna 
trend är nu bruten och andelen skogsägare som tror på 
stigande priser på tre års sikt har minskat från 54 till 47 
procent.

FORTSATT FÅ SKOGSÄGARE SOM SÄLJER 
LEVERANSVIRKE

Andelen som säljer sitt virke genom rotpost/leveransrotköp 
eller avverkningsuppdrag minskar något från 73 procent till 
66 procent. Tjugo procent av skogsägarna svarade att de i 
huvudsak säljer sitt virke som leveransvirke, vilket är  
tre procentenheter fler än 2018.

AVVERKNINGSVILJAN MINSKAR NÅGOT

Viljan att avverka under kommande säsong minskar, och 
i år svarade 39 procent av skogsägarna att de har planerat 
för avverkning kommande år. Förra året uppgav 43 procent 
samma svar medan det faktiska utfallet enligt årets 

undersökning var att drygt hälften (51 procent) avverkade. 
Det innebär att observationen att det är fler som avverkar 
än som svarat att de avser göra det även syns för 2019, se 
diagram 9.

Den vanligaste anledningen att avverka är att skogstill-
ståndet är lämpligt för avverkning, 64 procent svarade att 
det var en av de avgörande orsakerna. 

För 2019 ser vi att prisutvecklingen haft en tydlig påver-
kan på viljan att avverka. I årets undersökning svarade 32 
procent att priset varit en avgörande faktor, det är något 
färre än i fjol, då 40 procent gav samma svar men fler än 
2017 då andelen var 25 procent. Detta visar att priset spelar 
en viktig roll för beslutet att avverka eller ej.
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Skogsmarkspriserna har fortsatt att öka från 2018, sett 
över hela landet, och fortfarande tror mer än hälften av 
skogsägarna på stigande fastighetspriser de komman-
de tre åren. Den vanligaste köparen av skogsmark äger 
redan skog och majoriteten av skogsägarna anser att 
det är lönsamt att investera i skog.  

FORTSATT PRISUPPGÅNG PÅ SKOGEN MEN DET FINNS 
GEOGRAFISKA SKILLNADER 

LRF Konsults statistik för första halvåret 2019 visar att 
det har varit en fortsatt uppgång av skogsmarkspriserna, 
sett över hela landet. Genomsnittligt pris under det första 
halvåret var 443 kr/m3sk. De geografiska skillnaderna fort-
sätter att öka och den huvudsakliga prisuppgången har 
skett i södra Sverige. I mellersta och norra Sverige har 
priserna däremot sjunkit i jämförelse med föregående år. 
Dock är det stora regionala skillnader i mellersta Sverige. 
Vid en investering i skogsmark på tre miljoner kronor får 
man i södra Sverige i genomsnitt 26 hektar med ett virkes-
förråd om 4 200 m3sk medan man i norr får 112 hektar med 
ett virkesförråd om 11 300 m3sk. Se prisutvecklingen för 
skogsmark de senaste 10 åren i diagram 10.

DET ANSES LÖNSAMT ATT INVESTERA I SKOGSMARK

Skogsägare utgör den vanligaste köpargruppen av 
skogsmark och det är därför mycket intressant att se på 
deras förväntningar på fastighetsmarknadens utveckling. 
Andelen skogsägare som anser att det är lönsamt att 
investera i skogsmark är fortsatt hög, 64 procent. I Göta-
land anser sex av tio det medan sju av tio i Svealand och 
Norrland gav det svaret. De yngre skogsägarna, upp till 40 
år, samt de som bedriver jordbruk eller annat eget företag 
är minst positiva. 

FÖRSIKTIGARE TRO PÅ STIGANDE FASTIGHETSPRISER 

Drygt hälften (54 procent) av skogsägarna tror på fortsatt 
stigande fastighetspriser. Det är ett trendbrott från en 
tidigare ökad tilltro till stigande priser sedan 2013. Före-
gående år var motsvarande siffra 64 procent, se diagram 12. 
Drygt en tredjedel av skogsägarna tror att priserna kommer 
vara oförändrade. Skogsägare med markinnehav över 200 
hektar har mest pessimistisk syn på prisutvecklingen. 

KÄNSLAN AV ATT ÄGA SKOG ÄR VIKTIGAST

I årets undersökning är känslan av att äga skog åter mest 
betydelsefull för skogsägarna. Nästan sex av tio anser att 
känslan av att äga skog eller rekreation och jaktändamål, 
det vi kallar mjuka värden, är det viktigaste. Se diagram 11. 
En tredjedel har svarat skogen som god långsiktig inves-
tering och endast sju procent anser att en god löpande 
avkastning är av störst betydelse. Här skiljer sig svaren från 
föregående år då nästan hälften av de tillfrågade skogs-
ägarna svarade att god löpande avkastning och god lång-
siktig investering, vad vi kallar hårda värden, hade störst 
betydelse. Svaren varierar mellan olika grupper. Andelen 
skogsägare som anser att de mjuka värdena i skogsägandet 
är viktigast sjunker ju större brukningsenhet de har. De 
som anser att de hårda värdena är mest betydelsefulla är de 
som bedriver jord- och skogsbruk eller annat eget företag. 
Det går inte att se några geografiska skillnader eller mellan 
åbor och utbor.   
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Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i 
familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank 
och Sparbankerna samt LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en 
intervjuundersökning omfattande 750 skogsägare. Intervjuerna genomfördes
av KANTAR Sifo under september månad 2019. Resultaten av intervjuerna har 
kompletterats med officiell statistik samt egna analyser. Även jämförelser med 
tidigare års resultat har gjorts. Skogsägarna har delats in i olika grupper med 
avseende på ålder, sysselsättning, fastighetens storlek, avstånd till fastigheten
samt geografiska belägenhet.

PROJEKTGRUPPEN FÖR ÅRETS SKOGSBAROMETER
Erik Engelbrekts, Swedbank och Henrik Sandquist, Swedbank
Vibeke Alstad, LRF Konsult och Erika Hellstrand, LRF Konsult

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

Götaland Svealand Norrland

Andel av skogsägarna som tror på stigande priser på 
skogsfastigheter de närmaste åren 52 (63) 63 (69) 49 (62)

Andel av skogsägarna som tror på stigande  
priser på sågtimmer de närmaste tre åren 22 (41) 29 (54) 37 (62)

Andel av skogsägarna som tror på stigande  
priser på massaved de närmaste tre åren 28 (48) 28 (51) 40 (55)

Andel av skogsägarna som säljer sin skog  
som leveransvirke 29 (22) 15 (12) 13 (14)

Andel av skogsägarna som lägger mer än  
20 dagar per år på arbete i sin skog 50 (43) 37 (33) 37 (30)

Andel av skogsägarna som avser att avverka  
under säsongen 2019/2020 49 (56) 39 (37) 28 (32)

Andel av skogsägarna som avverkar skog för  
försäljning oftare än var femte år 56 (55) 39 (34) 28 (29)

Andel av skogsägarna som anser att det är en lönsam 
investering att köpa skogsmark 60 (60) 69 (69) 69 (65)

Andel av skogsägarna som inte har några lån  
på sin skogsfastighet 55 (45) 70 (63) 68 (63)

Andel av skogsägarna som har fullständig 
skogsförsäkring 47 (38) 37 (39) 44 (45)

Andel av skogsägarna som bor på sin fastighet 60 (61) 42 (42) 46 (36)

Andel av skogsägarna som tror att skadedjur, brand  
och stormar kommer att vara en av de faktorer som 
påverkar deras framtida skogsägande mest 40 (26) 39 (16) 29 (19)

Besöksadress: 
Landsvägen 40
Postadress: 
172 63 Sundbyberg
Telefon: 08–58 59 00 00
www.swedbank.se

Besöksadress: 
Warfvinges väg 32
Postadress:  
Box 30037
104 25 Stockholm
Telefon: 0771–27 27 27
www.lrfkonsult.se

Swedbank och Sparbankerna 
i samarbete med LRF Konsult


