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Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro
bland skogsägarna
Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs
av Swedbank och sparbankerna samt LRF Konsult.
Undersökningen genomförs av SIFO och belyser
skogsägarnas syn på marknaden samt vad de har
för förväntningar på konjunkturen. Skogsägarnas
förväntningar är viktiga mot bakgrunden att de
levererar cirka 60 procent av den totala råvaran till
landets skogsindustri och äger drygt 50 procent av
skogsarealen.

Lönsamhet och avverkning
• 52 procent tycker att lönsamheten är tillfredsställande eller
mycket god.

Skogsägarna har blivit mer optimistiska i sitt ägande. De
anser att de har relativt god lönsamhet i dagsläget. Trots
att många tror att priset på massaved och timmer kommer
att vara oförändrad den närmaste tiden så kan man ändå se
en övervikt till tron på förbättrade priser på både massaved
och timmer. Många anser att det är lönsamt att investera i
skog och tror på stigande priser på skogsfastigheter.

• Skogsägarna bedömer att priserna på timmer kommer att
vara stigande framöver, 39 procent tror på stigande priser
det närmaste året och sex av tio tror på stigande priser de
närmaste tre åren.

SKOGSBAROMETERN 2014 I PUNKTFORM

Konjunkturen
• Prisutvecklingen på timmer har skiljt sig mellan
landsdelarna under året, massavedspriset har varit
i princip oförändrad.

• Ett positivt år för sågverksindustrin, med ökade
marginaler och ökad produktion.
• Positiv marginalutveckling för svensk massaindustri trots
minskade produktionsvolymer.
• Försvagningen av den svenska kronan har lett till
att den svenska sågverks- och massaindustrins marginaler
har ökat snabbare jämfört med världsmarknadspriserna.
Skogsägaren
• 57 procent av skogsägarna skulle köpa mer skog som
investering/placering om de hade en miljon kronor att
investera.

• Fortsatt låg skuldsättning – drygt hälften av skogsägarna
har inga lån på sin skog. För skogsägare över 61 år är
61 procent skuldfria. Antalet markägare under 40 år som
har lån har minskat markant jämfört med 2013.
• Endast 11 procent av skogsägarna planerar att överlåta sin
fastighet inom släkten de närmaste fem åren.
• Skog för ca 89 miljarder kommer att byta ägare de
närmaste fem åren.
• Mjuka faktorer som jakt, rekreation och känslan av att
äga skog anses av 51 procent som den viktigaste faktorn
för ägandet, 33 procent tycker främst att det är en god
långsiktig investering och endast 11 procenttycker att en
god löpande avkastning är det som betyder mest.

• 53 procent tror att lönsamheten blir tillfredsställande eller
mycket god under de närmaste tre åren.
• Andelen skogsägare som avverkade under föregående
säsong ökade från 49 till 55 procent. Andelen som
avser avverka denna säsong har också ökat, från 40 till
47 procent.

• Skogsägarna har något bättre tilltro till prisutvecklingen på
massaved jämfört med förra året, 17 procent tror att priset
kommer att gå ned och andelen som tror på stigande
priser har ökat från 17 till 23 procent. På tre års sikt tror
36 procent på stigande priser.
Fastighetsmarknad
• Priset på skogsmark är i princip oförändrat sedan
årsskiftet.

• Det är fortsatt lönsamt att investera i skogsmark enligt
55 procent av de tillfrågade skogsägarna.
• Fler än förra året tror på stigande fastighetspriser,
48 procent av skogsägarna tror i år på stigande fastighetspriser, vilket kan jämföras med förra årets siffra på
40 procent.

Skogskonjunkturen i korthet
Den svenska skogsindustrins andel av den totala
varuexporten är cirka tolv procent och skogsindustrin
utgör cirka tre procent av Sveriges samlade BNP. Vårt
stora skogsinnehav och välutvecklade industri gör
Sverige till världens näst största exportör av massa,
papper och sågade trävaror. Över 85 procent av det som
produceras går på export och under första halvåret 2014
har exportvärdet stigit med ca fyra procent. 2014 har
varit ett positivt år för den svenska skogsindustrin med
många nya investeringsbeslut i massa-, pappers- och
sågverksindustrin. Den svenska kronan har försvagats
mot euron, brittiska pundet och dollarn, vilket har
förbättrat handelsmarginalerna under året.
SÅGADE TRÄVAROR

2014 har varit ett positivt år för den Svenska sågverksindustrin, med ökade marginaler, konsumtion och produktion.
Produktionen för de första åtta månaderna var tio procent
högre än för 2013. Trävaruexporten steg med 16 procent
till 15 miljarder kronor under årets första sju månader. De
viktigaste exportländerna är Storbritannien, Egypten och
Tyskland. Totalt har exportvolymen för första halvåret
ökat med 8 procent, under samma tid har exporten av
sågade trävaror ökat med 98 procent till Egypten och med
15 procent till Storbritannien.
   Hög byggaktivitet ökar trävarukonsumtionen i Sverige.
Träkonsumtion inom svensk nybyggnation ökar, men
från relativt låga nivåer. Beräkningar från Prognoscentret
visar på en ökad trävarukonsumtion på fem procent. Det
tuffa ekonomiska klimatet som varit några år, där de flesta
sågverksbolagen jobbat hårt med kostnadsbesparande
projekt, har gett effekt under 2014.

Pappersproduktionen har under årets första åtta månader
minskat med fem procent och efterfrågeminskningen har
avtagit. Det är främst grafiskt papper som har minskat och
det är där det skett nedläggningar av produktionskapacitet. Produktion av papper och kartong har varit relativt
stabilt under de senaste åren och blivit allt viktigare för den
svenska pappers- och massaindustrin.
VIRKESMARKNADEN

Under 2014 har priserna varierat kraftigt i landet på både
timmer och massaved. I södra och mellersta Sverige har
timmerpriserna ökat under året. I norra Sverige steg
priserna inledningsvis för att falla tillbaka under våren
2014. Massavedspriserna är oförändrade i södra och
mellersta Sverige och har varit sjunkande i norra Sverige.
De högre virkespriserna har påverkat skogsägarna och
anmäld slutavverkningsareal har ökat under de första åtta
månaderna med 36 procent, jämfört med motsvarande
period föregående år.
   Stor utrikespolitisk oro (Ukraina, Ryssland, Syrien – IS
och Ebolasmittan – i Västra Afrika) kan snabbt förändra
all handel med viktiga handelspartners utomlands, vilket
tidvis kan förändra marknadsförutsättningarna radikalt för
svensk skogsindustri.

MASSA OCH PAPPER

Blekt barrsulfatmassa är den enskilt viktigaste produkten
för svenska massaproducenter. Under våren 2011 steg
priset till mer än 1000 USD per ton, se diagram 1. Sedan
dess har priset sjunkit fram till för ungefär ett år sedan,
då det sakta vände uppåt igen. Den försvagade kronan
under året har gjort att priset i svenska kronor har stigit
med tio procent samtidigt som barrmassapriset stigit med
två procent. Den positiva framtidstron på den långfibriga
massan har medfört att fler aktörer har aviserat planer på
att utöka sin produktion. Prisökningen det senaste året har
inte slagit igenom på massavedspriserna till skogsägaren på
samma sätt som tidigare.
DIAGRAM 2

DIAGRAM 1

Real prisutv. Leveransvirke, 2004-2014, Q2

Pris per ton barrsulfatmassa, 2004–2014, Q2
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Att vara skogsägare
Antalet enskilda skogsägare i landet är cirka 329 500,
varav 38 procent är kvinnor och 62 procent män. De
äger tillsammans 229 000 brukningsenheter med en
sammanlagd skogsmarksareal på knappt 12 miljoner
hektar, vilket motsvarar ungefär hälften av den totala
skogsmarksarealen i landet. 74 procent brukar en areal
mindre än 50 hektar.

Skogsägarna är en heterogen grupp. Alltifrån dem som
lever på och får sin sysselsättning från skogen, till dem
som äger ett mindre skogsskifte tillsammans med någon
annan. Bara sex procent av skogsägarna som intervjuats
i Skogsbarometern får huvuddelen av sin inkomst från
skogen, cirka var tredje har sin huvudinkomst som
anställd och drygt var tredje genom pension. Trots låg
huvudinkomst från skogen är många verksamma i sin skog,
hälften uppger att man årligen lägger mer än 20 dagar på
arbete i den egna skogen.
   Skogsinkomsterna ses av många som ett extra ben att
stå på. En tydlig trend är att skogsägarna gärna köper till
mer mark och förvaltar en allt större areal, mer än var
fjärde tillfrågad brukar mer än 100 hektar. Trenden är svagt
stigande sedan 2004 då var femte ägde mer än 100 hektar.
Norrland har flest ägare med över 100 hektar, 64 procent.
I Svealand är det 29 procent och i Götaland 20 procent.
AVSTÅND TILL FASTIGHETEN

73 procent bor på sin skogsfastighet, knappt var femte inom
tre mils radie och var åttonde längre bort än tre mil från
skogsfastigheten. I Götaland är det sex procent, jämfört med
Svealand nio procent och Norrland fem procent, som bor
längre bort än tio mil från sin skogsfastighet. Drygt sju av tio
skogsägare yngre än 40 år bor på sin fastighet, att jämföras
med dem som är mellan 41 och 60 år där åtta av tio bor på
sin skogsfastighet.
FORTSATT STORT INTRESSE ATT INVESTERA I SKOG

Intresset för att investera i skog är fortfarande högt. På
frågan vad man skulle göra om man hade en miljon kronor
att investera, så skulle 56 procent investera i mer skog.
Intresset för att investera i aktier/fonder har ökat med sju
procentenheter till 24 procent i år. Att spara sitt kapital
på bankkonto har blivit något mindre intressant och har
minskat en procentenhet till 12 procent, se diagram 3. Många
ser skogsmark som en säker placering över tiden med en
värdestegring som minst följer prisförändringarna i samhället.

Framtidens skogsägare
ÄLDRE SKOGSÄGARE HAR INGA LÅN

Av skogsägarna i undersökningen svarar 52 procent
att deras skogsfastighet är belånad. Störst procentuell
förändring uppvisar gruppen skogsägare som har en
lånenivå mindre än 500 000 kr, vilken minskat med
sex procentenheter till 16 procent. 23 procent har en
skuldsättning på mellan en halv miljon och två miljoner.
Sex procent av de tillfrågade har lån på över två miljoner
kronor. Av de skogsägare som är 61 år eller äldre, är det
61 procent som är skuldfria. Störst förändringar jämfört
med föregående år har skett i spannet under 40 år där
antalet ej skuldsatta ökat till 31 procent från 13 procent och
i spannet 41–60 år har andelen utan lån ökat till 42 procent
från 29 procent. Sju av tio utbor som bor mer än 10 mil från
sin fastighet är skuldfria, av de som bor på fastigheten är
varannan skuldfri. Endast två procent anger att de kommer
öka sin låneskuld under det närmaste året, 64 procent
kommer att ha en oförändrad lånenivå, en fjärdedel
kommer minska sin låneskuld, vilket är en minskning
från var tredje jämfört med föregående år. Av skogsägare
under 40 år uppger nio procent att deras skogsfastighetslån
kommer att öka, vilket är en ökning från noll tidigare år. De
som är äldre är försiktiga, endast någon procent kommer
att öka sina skulder.
MER ÄN HÄLFTEN ANSER ATT LÖNSAMHETEN ÄR
TILLFREDSTÄLLANDE

Under 2014 ökade andelen som anser att lönsamheten
är tillfredsställande eller mycket god till 52 procent från
49 procent, se diagram 4.
   Mest positiva är skogsägarna i Götaland där 53 procent
anser att lönsamheten är mycket god eller tillfredställande.
Störst förändring har skett i Svealand, där 49 procent
jämfört med föregående år då 44 procent ansåg att
lönsamheten var mycket god eller tillfredställande.
   För de närmaste tre åren tror 53 procent på en mycket
god eller tillfredsställande lönsamhet i skogsbruket.
31 procent tror på en mindre tillfredsställande lönsamhet
och sju procent tror att lönsamheten blir dålig.

Ungefär åtta av tio av skogsägarna i Skogsbarometern
är över 50 år och fyra av tio är äldre än 65 år. Med detta
som bakgrund kan man konstatera att många står inför
att generationsskifta eller sälja sin fastighet inom de
närmaste åren.
SKOG STANNAR INOM FAMILJEN

Nästan åtta av tio av skogsägarna i undersökningen har
förvärvat sin fastighet från föräldrar, syskon eller annan
släkting. Förvärv från släktingar innebär ofta någon form
av gåva, arv eller förmånligt köp. Andelen som förvärvat
fastigheten på öppna marknaden utgör 19 procent, se
diagram 5.
   Av skogsägarna i undersökningen uppger 16 procent
att de planerar att förändra sitt ägande under de närmaste
fem åren, vilket är något mer än föregående år. Av dem som
planerar att göra en förändring anger två tredjedelar att
fastigheten kommer överlåtas inom släkten och 16 procent
att det kommer att genomföras genom försäljning av hela
eller delar av fastigheten på öppna marknaden, vilket är en
ökning med tre procentenheter jämfört med föregående
år. Det viktigaste skälet till varför skogsägarna tänker sälja
sin fastighet är inte oväntat familjesituationen, det vill
säga ålder i kombination med att de inte har någon lämplig
person som är villig att ta över.
VÄRDEN FÖR 89 MILJARDER BYTER ÄGARE

Siffrorna för planerade överlåtelser uppräknade till hela
landet innebär att cirka 1,8 miljoner hektar skogsmark i
enskild ägo kommer att byta ägare de närmaste fem åren.
Med dagens värde på skogsmark betingar det ett värde på
cirka 89 miljarder kronor. På grund av lågt intresse för
att överlåta sin skogsfastighet, så minskar arealen och det
totala värdet som kommer överlåtas i närtid. Ointresset
för att överlåta sin skogsfastighet innebär att skogsägarnas
medelålder fortsätter att stiga.

Mot bakgrund av samhällets ambitioner kring utbyggnaden
av vindkraft från dagens elproduktion på cirka 8,5 TWh
till 30 TWh (varav 10 TWh till havs) fram till år 2020
kan intresset upplevas negativt. Men trots detta uppger
fortfarande nästan 15 procent av skogsägarna att man är
mycket intresserad av att själv satsa på, eller upplåta mark
för vindkraft.
SKOGENS FRAMTIDA ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Skogsägarna ser den traditionella virkesproduktionen som
viktig även i det framtida skogsbruket. Men nya, alternativa
områden, vid sidan av virkesproduktionen ser man också
som viktiga. 30 procent tror att etanol och metanolproduktionen kommer att bli den viktigaste inkomstkällan vid
sidan av virkesproduktionen. Tron på skogen som bas för
vindkraft är relativt låg, endast tre procent tror att detta
blir det främsta användningsområdet. Knappt 40 procent
av de tillfrågade tror istället på turism/rekreation och jakt,
se diagram 6 nedan.
FAKTORER SOM PÅVERKAR ÄGANDET

Det som har störst påverkan på skogsägarens framtida
ägande, när de får välja fritt från en lista är precis som förra
året lönsamheten, värdeutvecklingen och äganderätten.
Nytt för i år är att skador på skog så som skadedjur, brand
och stormar anses vara den viktigaste faktorn, från att
föregående år vara rankad som fjärde viktigaste faktorn.
Den kraftiga förändringen har troligtvis en koppling mot
bakgrund av tidigare års stormar och skogsbranden i
Västmanland.

INTRESSET FÖR VINDKRAFT MINSKAR

Knappt 40 procent av skogsägarna är mycket eller
ganska intresserade av att satsa på, eller upplåta mark
för vindkraft, vilket är en relativt kraftig minskning
jämfört med 2013. Intresset i landet skiljer sig åt en hel
del, i Norrland är intresset högst, där vill drygt hälften
upplåta sin mark, jämfört med cirka 35 procent i Svealand
och Götaland. Intresset är svagt stigande i Norrland och
sjunkande både i Svealand och Götaland.

DIAGRAM 3

DIAGRAM 4

DIAGRAM 5

DIAGRAM 6

Hur skulle du investera en miljon kronor?

Skogsägarnas lönsamhetsbedömning, 2004–2014

Hur skogsfastigheten förvärvades 2014 (2013)
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Virkespriser och avverkning
Skogsägarna tillfrågas årligen om sin bedömning
av virkesprisets utveckling på kort och längre sikt.
Diagram 7 visar deras bedömning av prisutvecklingen
på sågtimmer och massaved som nettotal. Ett nettotal
innebär att de positiva svarsandelarna minskas med de
negativa och ett netto erhålls.

Förra året såg skogsägarna positivt på timmerpriserna
medan de var negativa till massavedsprisets utveckling,
framför allt på längre sikt. I år är skogsägarna än mer
positiva till prisutvecklingen på sågtimmer och de ser
även positivt på massavedsprisets utveckling. Samtidigt
är förväntningarna på bioenergiråvara fortsatt relativt
höga om än något lägre än föregående år.
OPTIMISMEN OM TIMMERPRISERNA FORSÄTTER

Förra årets allt mer positiva syn på timmerprisutvecklingen
fortsätter även i år och beräkningen ger ett nettotal på 31,
se diagram 7. 39 procent av skogsägarna tror på stigande
priser det kommande året. Förra året var motsvarande
siffra 37 procent. Endast åtta procent tror på sjunkande
priser och 43 procent tror att priserna kommer att vara
oförändrade den kommande säsongen.
   På tre års sikt är skogsägarna än mer positiva till högre
timmerpriser, 60 procent tror på stigande priser, vilket
är något mer än i förra årets undersökning. Andelen som
tror på sjunkande priser har minskat från sju procent till
endast fem procent. Ungefär var femte skogsägare tror att
timmerpriserna kommer vara i stort sett oförändrade de
närmaste tre åren.

AVVERKNINGSVILJAN ÖKAR

Avverkningsviljan för kommande säsong har i år ökat till
47 procent, betydligt mer än fjolårets 40 procent. Mer än
hälften anger att de avverkade under föregående säsong,
vilket är en ökning med sex procentenheter. Det är alltid
fler som verkligen avverkar än vad som har för avsikt att
göra det, men trenden har historiskt stämt, se diagram 9.
   Den viktigaste anledningen till att avverka är att skogstillståndet är lämpligt för avverkning, 56 procent av de som
avverkade angav att det var en av de avgörande orsakerna.
Detta är i stort sett samma som föregående år då 57 procent
angav det som ett av skälen till avverkning.
   Det är fortfarande en relativt låg andel som anger att
prisutvecklingen varit skäl till att de avverkade under
föregående säsong. Andelen har dock ökat från förra årets
19 procent upp till 23 procent.

LÄGRE TILLTRO TILL PRISET PÅ BIOENERGIRÅVARA

Förväntningarna har gått ned de senaste åren, men
fortfarande har många skogsägare positiva förväntningar
på priset på bioenergiråvara. En tredjedel tror på stigande
priser kommande säsong. På tre års sikt tror hälften av
skogsägarna på stigande priser, se diagram 7.
ÖVER HÄLFTEN SÄLJER SITT VIRKE VIA
AVVERKNINGSUPPDRAG

Andelen som säljer sitt virke genom avverkningsuppdrag har
ökat med sju procentenheter till 52 procent. Försäljningen
genom rotpost/leveransrotköp har däremot minskat med
fyra procentenheter till 15 procent. I årets undersökning
har andelen som angett att de i huvudsak säljer sitt virke
som leveransvirke ökat något efter förra årets nedgång. I år
var andelen 28 procent, vilket är tre procentenheter mer
än föregående år. Leveransvirke är populärast i Götaland
där nästan var tredje säljer sitt virke på detta sätt.
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LRF Konsults prisstatistik visar att priset på skogsmark
efter två års nedgång nu tycks ha bottnat. Under första
halvåret 2014 var snittpriset 370 kr/m3sk i riket som
helhet. Man ser olika trender i olika delar av landet. I
Norrland gick priset ned med tre procent, medan det
var en uppgång i söder med fyra procent. I Svealand var
priset i princip oförändrat. Götaland har landets högsta
priser med ett snittpris på 539 kr/m3sk. Se diagram 10.

26 och 100 ha och skogsägare i Norrland är de som är mest
positiva. De skogsägare i Svealand som anser att skog är en
lönsam investering, har minskat med 11 procentenheter
jämfört med förra året. Skogsägare som får huvuddelen av
sin inkomst från jord- och skogsbruk är den grupp där den
minsta andelen anser att det är lönsamt att investera i skog
(52 procent). Den största minskningen står jordbrukare
och pensionärer för, åtta procentenheter färre jämfört med
föregående år.

SKOGSMARK ANSES VARA EN LÖNSAM INVESTERING

MJUKA VÄRDEN BETYDER ALLT MER

Trots de senaste två årens prisnedgång anser 55 procent
av de tillfrågade att det är en lönsam investering att köpa
skog. Jämfört med förra året är det en minskning med fem
procentenheter. Oavsett ålder så har man ungefär samma
uppfattning. Skogsägare som äger fastigheter mellan

DIAGRAM 7

DIAGRAM 10

Bedömning av prisutveckling under innevarande
säsong, nettotal 2004–2014

Skogsmarksprisutvecklingen 2004–2014,
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I årets undersökning angav 48 procent att de tror att priset
på skogsfastigheter kommer att stiga de närmaste tre åren.
Se diagram 12. Det är en ökning jämfört med förra året
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bryter trenden, då andelen som trott på stigande priser har
minskat de senaste tre åren. Andelen som tror att priserna
kommer att vara oförändrade har minskat från förra årets
44 till 39 procent. Det är knappt tio procent som tror att
priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren.
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DIAGRAM 8

DIAGRAM 11

Hur säljer du främst ditt virke? 2014 (2013)

Vad betyder mest i ditt skogsägande? 2014 (2013)
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DIAGRAM 9

DIAGRAM 12

Andel som avser avverka, och andel som avverkade

Andel som tror på stigande priser på skogsfastigheter
de närmaste åren, 2004–2014
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I tidigare års undersökningar har skogsägarna ansett att
god långsiktig investering varit mest betydelsefullt i deras
skogsägande. Nu anser hela 40 procent att det är känslan
av att äga skog som är det som betyder mest. Se diagram 11.
I årets barometer är de mjuka värdena för första gången
viktigare än de hårda värdena. 33 procent anser att god
långsiktig investering betyder mest och 11 procent anser
att den löpande avkastningen är mest betydelsefull. De
yngre skogsägarna, skogsägarna som bor i Norrland samt
skogsägarna med större skogsinnehav värderar de hårda
värdena högst.

MELLERSTA

20

MARKANT POSITIVARE SYN PÅ MASSAVEDSPRISERNA

Förra årets negativa förväntningar på massavedspriserna
har i år vänt till en mer positiv syn. Nettotalet 6 är betydligt
högre än fjolårets minus 14. Föregående år trodde 17 procent
av skogsägarna på stigande massavedspriser, i år är
motsvarande andel 23 procent. 17 procent tror på sjunkande
priser, vilket är 14 procent lägre jämfört med förra året.
   Förväntningarna på högre massavedspris på tre års sikt
har också stigit till ett nettotal på 19 jämfört med föregående
år där nettotalet var minus två. 36 procent tror på stigande
priser medan 17 procent tror på sjunkande priser de
kommande tre åren. Andelen som tror på oförändrade
priser är ungefär en tredjedel.

Fastighetsmarknad

%

70

Priset på skogsmark har de senaste åren sjunkit och trots
att det nu tycks ha planat ut tror många skogsägare på
stigande skogsfastighetspriser. Detta kan till viss del bero
på en mer positiv virkesmarknad jämfört med förra året,
men även den låga räntan påverkar fastighetspriserna.
När den allmänna konjunkturen i världen på allvar vänder
uppåt påverkas troligtvis inte bara virkespriserna positivt.
Människor blir mer benägna att våga satsa och förverkliga
sina drömmar. Eftersom känslan av att äga skog för allt
fler är den viktigaste faktorn, bör intresset av att äga skog
fortsatt vara högt.
   Många ser skog som en trygg och säker investering.
Det är viktigt att komma ihåg att ungefär två tredjedelar
av fastighetsköpen görs av redan befintliga skogsägare,
ofta för att få en mer rationell brukningsenhet. Med detta
som bakgrund kan man konstatera att skogsägarnas
förväntningar på priset spelar en mycket stor roll för
prisutvecklingen.
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Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska
läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan
Swedbank och sparbankerna samt LRF Konsult. Till grund för årets
rapport ligger en intervjuundersökning omfattande 750 skogsägare.
Intervjuerna genomfördes av Sifo under september månad 2014.
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: Mats Axelsson,
Swedbank, Per Skargren, Swedbank, Magnus Hammar, Swedbank,
Axel af Petersens, LRF Konsult.
REGIONALA SKILLNADER I LANDET

Många av svaren i Skogsbarometern skiljer sig inte så mycket åt
mellan olika regioner i landet. Men vissa skillnader finns. Här är några
exempel på hur svaren skiljer sig åt mellan landsdelarna. Andelen
anges i procent av de svarande. Siffrorna inom parentes avser svaren
i förra årets barometer.
Götaland Svealand Norrland
Andel av skogsägarna som anser att lönsamheten i
skogsbruket är mycket god eller tillfredsställande

53 (51)

49 (44)

49 (49)

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

58 (61)

60 (54)

67 (58)

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

39 (26)

28 (29)

38 (35)

Andel av skogsägarna som säljer sin skog som
leveransvirke

32 (31)

22 (16)

23 (20)

Andel av skogsägarna som lägger mer än 20 dagars
eget arbete per år i sin skog

51 (53)

44 (43)

60 (46)

Andel av skogsägarna som avser att avverka under
säsongen 2013/2014

52 (44)

41 (35)

40 (34)

Andel av skogsägarna som är mycket eller ganska
intresserade av att satsa på vindkraft

37 (51)

34 (35)

54 (51)

Andel av skogsägarna som inte har några lån på sin
fastighet

49 (37)

56 (51)

59 (59)

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

56 (64)

54 (57)

67 (67)

Andel av skogsägarna som anser att skog är en
lönsam investering

57 (61)

47 (58)

62 (58)

Andel som anser att god långsiktig investering
och god löpande avkastning betyder mest i
skogsägandet

38 (48)

50 (48)

59 (48)

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

Besöksadress:
Franzénsgatan 6
Postadress:
105 33 Stockholm
Telefon: 0771–27 27 27
www.lrfkonsult.se

