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Skogsbrukets kostnader och intäkter: 
2005 – stormens år
I januari 2005 drabbade stormen södra Sverige. Det medförde ökade drivnings-
kostnader och sänkta virkespriser. I norra Sverige stod drivningskostnaderna 
stilla, medan virkespriserna ökade något. Det visar årets enkät om skogs-
brukets kostnader och intäkter. 

Avverkning. I norra Sverige var kost-
naden för föryngringsavverkning 
samma som 2004 och för gallring sjönk 
den något. I södra Sverige blev kost-
naden för att ta tillvara stormvirket 
ungefär lika hög som för vanlig gallring. 

Skogsvård. Kostnaden sjönk för plan-
tering och röjning, medan den ökade 
något för gödsling och markberedning. 

Skogsbrukskostnad. Kostnaden för 
administration sjönk något, men sam-
mantaget ökade skogsbrukskostnaden 
på egen skog både i södra och norra 
Sverige. 

Industrins råvarukostnad sjönk per 
kubikmeter i södra Sverige för alla 
sortiment utom för lövmassaved. 

Torbjörn Brunberg 
Tel. 018-18 85 63
torbjorn.brunberg@skogforsk.se

Kommentarer

Uppgifterna kommer liksom tidigare år från 

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemen-

samma enkät och kommer från företagens 

egen bokföring. 

Södra Sverige avser Götaland och Svealand. 

Norra Sverige omfattar Norrland.

– Gudrun påverkade kostnader och 
priser, vilket gör det svårt att jäm-
föra södra Sverige med tidigare år.

Ett ovanligt år

Torbjörn Brunberg

Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENBild
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Gallring, kr/m3fub

Kostnader för drivning

Kostnaden för "vanlig" drivning var ungefär 
densamma som året innan för föryngrings-
avverkning och minskade något för gallring. 

Kostnader för skogsvård 	
	 	
                          Söder        Norr
Markberedning 1 550 1 300
Plantering 5 900  3 950
Sådd 1 880  2 490
Röjning 2 370 2 040
Gödsling 2 190 2 140

Kostnaden för markberedning och gödsling 
ökade jämfört med 2004 medan övriga skogs-
vårdskostnader minskade.

Summa kostnader fram till bilväg Industrins råvarukostnad 

Virkespriserna sjönk i södra och ökade i norra Sverige. I södra Sverige ingår 
både det stormdrabbade Götaland och det mer opåverkade Svealand. Pris-
skillnaderna inom området var stora: Genomsnittspriset för grantimmer var 
t.ex. 417 kr/m3fub i Svealand mot 352 kr i Götaland och för granmassaved 
249 kr/m3fub i Svealand mot 207 kr i Götaland. 

Priserna för transporterna ökade bara något, varför inverkan från stormvirket 
tycks vara liten. En del av virket har dock körts till terminal, vilket kan leda till 
högre transportkostnader kommande år. 

Underlaget för handelsvolymerna ökade med 18 procent, från 43 till 
51 miljoner m3fub. För avverkningsvolymerna var ökningen ca 24 procent. 
Detta berodde delvis på en bättre svarsfrekvens, men framförallt var det en 
effekt av stormen Gudrun. 
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 Söder Norr Storm
Avverkning 39 43 92
Terrängtransport 34 31 47
Omkostnad 3 6 3
Summa 2005 76 80 142
Summa  2004 79 80 –

Medelstam, m3fub 0,36  0,22 0,40

Föryngringsavverkning, kr/m3fub  
 Söder  Norr Storm
Avverkning 86 80 88
Terrängtransport 54 45 48
Omkostnad 6 7 11
Summa 2005 146 132 147
Summa  2004 150 133 –

Medelstam, m3fub  0,12 0,10  0,18

kr/ha

English

Kostnaden för virke från egen skog ökade i södra Sverige på grund 
av dyrare drivning efter stormen Gudrun, i norra Sverige var den 
ungefär samma som året innan. För rotköp och avverkningsupp-
drag sjönk kostnaden i södra Sverige p.g.a. lägre virkespriser. I norr 
ökade i stället kostnaden p.g.a. av högre virkespriser.
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Drivningen av stormvirket blev väsentligt dyrare 
i föryngringsavverkning medan gallringen kos-
tade ungefär detsamma som vanlig gallring. 

2005 — the year of the hurricane
Southern Sweden was hit by hurricane Gudrun 
in January 2005. This gave rise to increased 
logging costs and lower timber prices. By 
contrast, in the north of the country logging 
costs remained unchanged, but timber prices 
were somewhat higher. These are the findings 
of Skogforsk’s annual survey on forestry costs 
and revenue.

Logging: Costs in regeneration cutting were 
the same as in 2004 in the north, but thinning 
costs were slightly lower. In the south, the cost 
of clearing all the windthrow were on the same 
level as in conventional thinning.

Silviculture: Planting and cleaning costs fell 
somewhat, but costs in fertilization and scarifi-
cation rose slightly.

Forestry costs: Administration costs fell slightly 
but, overall, forestry costs throughout the 
country rose on the landowners’ own holdings.

In the forest-products industry, the cost of raw 
materials in the south fell for all assortments 
except hardwood pulpwood.

Keywords: Raw-materials market/Utilization 
of timber.

*

* Exklusive avverkning i stormskadad skog enligt företagens egen gränsdragning.

*

* Inkluderar virkesmätning (4–6 kr/m3fub för timmer och 3–4 kr/m3fub för massaved).


