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BÄTTRE FÖRETAGARE I SKOGEN: DEL 2

l Pimpa din skog innan du ska sälja.
l Låt köparna konkurrera om skogen, 
det ger bäst pris.
 Hushållningssällskapets skogs  råd

givare Tobias Nilsson och Mats 
 Åkerman ger tips om hur du gör 
bättre virkesaffärer.
Text & foto: HELENA WENNSTRÖM

Många skogsägare ringer till den 
virkesköpare de anlitade förra 
gången och beställer ett avverk

ningsuppdrag. Det är enkelt och kan kännas 
tryggt. Men det går oftast att få betydligt 

bättre betalt.
Att konkurrensutsätta skogen är det vikti

gaste, menar Tobias Nilsson, skogsrådgivare 
i Ingelstad.

– Det gäller att kolla runt. Vill man konkur
rensutsätta skogen är rotposter i regel bästa 
sättet att sälja. Det är det vi rekommenderar, 
säger han.

ROTPOSTFÖRSÄLJNINGEN FÖRSVANN näs
tan från Sverige när Skogsstyrelsen inte fick 
fortsätta med stämplingen för snart tio år 
sedan. Hushållningssällskapen har utvecklat 
tjänsten och stämplar inte bara skogen utan 
hjälper också till med försäljningen. Det finns 
även andra privata aktörer som stämplar skog.

Försäljningsmetoden är vanligast i Ble
kinge, Småland och Sjuhärad, men totalt är 
det bara en liten del av den svenska skogen 
som säljs i form av rotposter. Att det inte är 
fler som säljer på rot förklarar Tobias Nilsson 
med att vi är vanemänniskor. Vi gör som vi 
brukar.

– OM MAN SÄLJER ett hus eller en lägenhet 
förutsätter man att mäklaren optimerar pri
set. Om man köper en bil prisförhandlar man. 
Men många skogsägare ringer bara upp och 
skriver sedan avtal när köparen kommer ut 

utan att veta vilket netto de 

får. De kanske inte ens frågar om priset, säger 
Tobias Nilsson.

NÄR UTBUDET ÄR lågt och sågverken behöver 
råvara blir det stor vinst med rotpostförsälj
ning. Men även under mer normala förhållan
den brukar rotposter ge bättre betalt.

– Vi kan inte garantera att man får mer 
betalt, men oftast är det så. Man vet i alla fall 

alltid vilken affär man gör och vilket nettopris 
man får, säger Mats Åkerman.

För att locka köpare gäller det också för 
skogsägaren att ha så fin skog som möjligt att 
erbjuda. Helst ska köparen kunna sitta i sin bil 
och redan från vägen lockas av den fina sko
gen, tycker Tobias Nilsson. Han jämför på nytt 
med bostadsförsäljningar.

– Det är som homestyling. Man ska städa 
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Så föryngrar 
du din skog.

SÄTT 
ATT SÄLJA 
SKOGEN

1Fundera på och prioritera 
vad som ska avverkas under 
hösten och vintern. Kolla läget 
på marknaden.

2Planera ute i skogen före 
avverkningsanmälan. Vad 
ska du ta för naturvårds hänsyn? 
Titta efter hur virket ska köras 
ut. Se till att det finns välplane-
rade basvägar för att undvika 
markskador. Det är viktigt att 
det finns bilväg ända fram. 

3Anmäl avverkningen 
till Skogsstyrelsen. Låt de sex 
veckorna som krävs gå innan 
du gör något.

4 Fundera på och bestäm 
vilken  försäljningsform som 
passar dig.

5Förröj beståndet så att 
skogen ser fin ut när potentiella 
köpare kommer ut. Grusa 
vägar, se till att det finns 
vändplats för lastbil med släp 
och bra avlägg för skotaren.

Lantbruk 4.0 
och biologisk
renässans

antbruket är utsatt för ett omvandlingstryck av 
sällan skådat slag. De bakomliggande faktorerna 
är exempelvis hårdare regleringar, internationell 

konkurrens, teknikutveckling och ständiga anspråk på 
lantbruksmarken från intressenter som vill använda den 
till något annat än lantbruk.

Om lantbrukaren vill vara kvar i branschen och 
säkerställa en god affärsverksamhet ställs krav på affärs
utveckling – och det kostar. Här finns ett dilemma: sam
tidigt som behovet av investeringar ökar så har många 
lantbruksföretags ekonomi urlakats genom förändringar 
som startade redan under ”omställning 90”.

ATT LANTBRUKET MÅSTE utvecklas ska inte bara ses 
från lantbrukarens perspektiv. Landsbygden som helhet 
är under hot. FN talar i termer av ”urban expansion”. En 
positiv bild av lantbruket – lönsamheten inkluderad – är 
viktigt för att locka den nya generationen att ge sig in i 
den gröna sektorn. 

Flera utmaningar finns också på samhällets makro
nivå. Bland dessa kan nämnas förändrade konsum
tionsmönster som gör att världen enligt FAO behöver 
uppnå en årsproduktion av livsmedel motsvarande 13,5 
miljarder ton år 2050 (från dagens 8,4). 

Ovanpå detta har vi miljöaspekten: å ena sidan kan 
lantbruket absorbera kol, producera substitut till fossil
relaterade produkter och förbättra biologisk mångfald. 
Å andra sidan kan lantbruket också ha negativa effekter 
på miljön.

Inte minst matkonsumenterna har genom sitt köp
beteende ansvar för att livsmedelsproduktionens kvali
tet och mängd ökar samtidigt som hänsyn tas till miljön. 

FÖRBÄTTRINGAR ÄR INTE tillräckligt för att möta det 
totala omvandlingstrycket. Nej, lösningen är nog inno
vation. Så frågan är: vart är vi på väg?

Ett svar som hörts är ”lantbruk 4.0”. Det handlar om 
sensorer, digital teknik, flygfarkoster och robotik. Till 
det bör vi nog lägga uppdaterad biologisk kunskap om 
allt som berör lantbruk och växtförädling.

Lantbrukare som vill in i det nya har ett ofantligt 
behov av omvärldsanalys, att lära sig ny teknik och 
biologi – och att bli mer affärsorienterade. Kanske måste 
vi också vara öppna för att återuppliva en del gamla 
metoder, som att köra ut gödsel med mindre ekipage så 
att markpackningen minimeras.

Hur som helst: en nyckelfaktor för framgång är att 
skapa team av lantbrukare, rådgivare och till exempel 
maskinleverantörer. 

Per Frankelius 
Forskare vid  

Linköpings universitetKRÖNIKA:

Enligt Skogsbarometern 2016 
står avverkningsuppdrag för 
42 procent, rotpost/LRK för 24 
procent och leveransvirke för 
20 procent av virkesförsäljning-
en. Resten såldes på annat sätt 
eller också vet man inte hur. 
Jämfört med 2014 ökar rotpost/
LRK medan avverkningsupp-
drag och leveransvirke minskar.
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bättre företagare i skogen: Del 1Tänk mer företagsmässigt i skogen, uppmanar Hushållningssällskapets skogsrådgivare Karl Gustafsson och Simon Halling Ekmåne. Det ger högre 
vinst till skogsägaren.

I en serie artiklar ger Gröna Affärer tips för lönsammare skog. Vi börjar med hur du föryngrar din 
skog på bästa sätt.

Bra förädlade plantor, uppföljning och god skötsel av skogen kan öka nettot väsentligt, tipsar skogsrådgivarna 
Karl Gustafsson och Simon Halling Ekmåne 
på Hushållningssällskapet Kalmar-Krono-
berg-Blekinge. (Se beräkningskalkylen här 
intill.)

En lyckad föryngring börjar egentligen re-
dan innan skogen slutavverkas. Det behövs 
god planering – en röd tråd under skogens 
hela omloppstid.

Enligt de båda skogsrådgivarna lämnas så 
mycket som omkring en fjärdedel av skogs-
marken att självföryngras efter det att skog 
huggits ned. Dessutom har en stor del av plan-
teringarna gjorts på fel sorts mark. I dag står 
gran på tallmark på grund av många skogsäga-
res rädsla för viltskador.

– Plantering är oerhört viktig där det inte 
lämpar sig med självföryngring. Rätt planta på 
rätt mark, gran på granmark och tall på tall-
mark, säger Karl GustafssonBästa sortens förädlade granplantor ger 

mer än 20 procent snabbare tillväxt jämfört 
med självsådda träd. Det betyder att skogen 
kan slutavverkas vid 60 i stället för 80 års ål-
der.

Förädlade tallplantor har 10–15 procent 
snabbare tillväxt. Det finns förädlade plantor 
även av lövträd.

De bästa plantorna kostar ungefär 20 pro-
cent mer än de billigaste alternativen. För att 
få tag i bra plantor måste man vara ute i god tid 
och beställa redan tidigt på hösten om man ska 
plantera på våren.

– Det är dumsnålt att köpa sämre plantor. 
Det är bättre att lägga till lite extra, säger Karl 
Gustafsson.

Plantering kostar mellan 9 000 och 15 000 
kronor per hektar inklusive snytbaggeskydd 
och eventuellt viltskydd som behövs i södra 
och mellersta Sverige. Summan beror på vilka 
plantor man väljer. Investeringen kan tyckas 
dyr, men lönar sig enligt skogsrådgivarna.Den är ett kostnadseffektivt sätt att få mer 

för sin skog. Under omloppstiden kan nettot 
fördubblas.

– Förädlade plantor förutsätter att man 
sköter sin skog bra och röjer. Vid en första 
gallring får man större uttag och kan redan då 
ta klentimmer, säger Simon Halling Ekmåne.Planteringen ska göras relativt snart efter 

slutavverkningen. Annars är risken att den 
grässvål som snabbt växer till sig hindrar plan-
torna, även om man markbereder. Om det be-
hövs hjälpplantering ska man inte vänta inte 
för länge.

MeD Digital Mätning i kartprogram är det 
enkelt att räkna ut hur många plantor man be-
höver så att man inte sätter för många i onödan. 

”It’s all aboutthe money”
iderna förändras vilket jag blev påmind om när 
jag gästade ett trevligt gillesårsmöte. En trubadur 
underhöll och berättade om den sjungande bonden 

från Närke. Bertil Boo slog igenom i Frukostklubben 1946 
med ”Violer till mor”.På den tiden var lantbruket viktigt, produktionen 

behövde öka och familjejordbruket dominerade. 
 Jordbrukets prisförhandlingar tog sin början 1940, strax 
efter det att andra världskriget brutit ut, och fortsatte till 
1990 då en avreglering av jordbruket inleddes.Prisförhandlingarna skapade en stabil  ekonomisk 

grund för lantbruket och den stora risken för produktio-
nen var vädret. En allmän uppfattning som lever kvar 
från den tiden är att en bonde aldrig är nöjd, vädret kunde 
alltid vara bättre.

Money, Money, Money sjöng Abba i en låt från 1976. 
”Jag arbetar hela natten, jag arbetar hela dagen, för att 
betala räkningarna jag måste betala. Är det inte tråkigt”?

Som lantbrukare kan vi känna igen oss i den inledande 
texten förutom att det inte är tråkigt. Vi har ett väldigt 
intressant jobb men för att lyckas handlar det om pengar. 
Liksom musikbranschen har lantbruket blivit mer 
 kommersiellt. Vi har lämnat familjejordbruket bakom oss 
och specialiseringen har ökat.Som spannmålsodlare är vi vana vid att leva på 

 marknadens villkor. Skördevariationerna i Sverige är i 
snitt cirka 10 procent medan prisvariationerna på spann-
mål är 20 procent. När priset åker hiss upp och ned har vi 
fått lära oss att säkra priset på råvarubörser. En fungeran-
de terminshandel är av största vikt för att man ska kunna 
sälja sin skörd till rätt pris.Att var kunnig på växtodling och ekonomi är 

 nödvändigt men ingen kan vara bra på allt och därför 
behöver de flesta hjälp. Rådgivningen har gått från att 
vara statlig till rådgivningsbolag och från att vara allmän 
till att bli individuell.

HusHållningssällskapen Har varit föregångare 
med att utveckla den oberoende rådgivningen. På andra 
områden letar sällskapen fortfarande efter sin roll. Den 
marknadsorientering som skett i rådgivningsbolagen har 
inte fullföljts i medlemsorganisationen.Det måste bli naturligt att den som är rådgivningskund 

också är medlem i Hushållningssällskapet och att alla kan 
göra sin röst hörd på våra stämmor. Med ökad affärsmäs-
sighet och mer samarbete finns stora möjligheter att möta 
de framtida utmaningarna. Vi måste gå från allmännytta 
till affärsnytta. Det är som Meja sjunger, it´s all about the 
money.

Per Sandberg ordförande i  Hushållningssällskapet  
Örebro och Spannmålsodlarna

så gör Du en bättre virkesaffär

näSta nummer

Simon  
Halling 
ekmåne.

Karl  
Gustafsson.Det lönar sig att satsa      på förädlat

I kalkylen nedan har skogsrådgivaren Simon Halling Ekmåne jämfört kostnader och intäkter från två avverkningar.Den ena skogen är en vanlig, välskött granskog (G32) med markberedning, förädla-
de plantor (2 200/hektar), viltbesprutning och 
röjning i rätt tid.

Den andra är en granskog (G32) där det planterades två år för sent med billigare 

icke-förädlade plantor (2 000/hektar), inte gjordes markberedning eller viltbesprutning 
och det krävdes hjälpplantering.Skogen i exempel två får högre etablerings-

kostnad på grund av hjälpplanteringen, blir glesare och har längre omloppstid.Skogen i exempel ett växer snabbare och virkesvolymen blir därmed större vid slutav-verkningen.

Så räknar du hem dyrare plantor
 

G32 välskött G32 eftersatt skötsel

Kostnad/planta 6,30 kr 
12,80 kr

Omloppstid 
60 år 

75 år
Produktion, volym/år 11 m3sk 

9 m3sk
Slutavverkning, netto 240 000 kr 182 400 kr

■ Vill du veta mer om beräkningskalkyler? Kontakta skogsrådgivarna: 

simon.halling@hushallningssallskapet.se karl.gustafsson@hushallningssallskapet.se

Bergknallar som kommer fram efter av-verkningen, blöta hål och hänsynsträd gör att man kan hålla ned på antalet plantor.En bra föryngring ger inte bara snabb-are tillväxt. Den ökar också markens värde om fastigheten säljs.– Med plantering ökar markvärdet mångdubbelt, säger Simon Halling Ekmå-ne. ■

Förädlade plantor ger  snabbare tillväxt och större netto i skogen.ett av de viktigaste besluten för skogsägare som vill öka lön-samheten är hur planteringen görs på bästa sätt.
text: Helena Wennström

förynGra skoGen?
tänk på det Här!1Plantera eller självföryngra?
2 markberedning behövs oftast. 
3 Köp bra, förädla-de plantor.

4 Plantera smart, sätt inga plantor i onödan, exempelvis under hänsynsträd och på blöta fläckar.5Var noga med uppföljningen.

Förädlade plantor växer mer, skotten blir stora. Den här granen är cirka sex år.  Foto: Karl   GuStaFSSon 
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steg till en lyckad    försäljning

upp och göra det så attraktivt som möjligt 
för att få bra bud. Grusa upp vägar, fixa 
vändplaner och förröj, säger han.

Hushållningssällskapen har intern kon
troll för att hålla god kvalitet på stämpling
en. Virkesmätningen ska bli så exakt som 
möjligt.

– Våra skogsrådgivare kalibrerar sig re
gelbundet, säger Mats Åkerman.  ■
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Skogsstyling lönar sig. Förröjd skog 
lockar köpare – och konkurrensutsatt 
skog ger bättre pris. 

■ Avverkningsuppdrag. Köparen 
får i uppdrag att avverka ett bestånd 
och säljaren får betalt efter det att 
virkesvolymen har mätts in vid indu
strin. Priset bestäms efter en prislista 
och nettobetalningen är priset med 
avdrag för köparens kostnader. 
Betalningen kan dröja och kompli
cerade prislistor gör att det kan vara 
svårt att jämföra med andra aktörer. 

Det är enkelt att beställa ett avverk
ningsuppdrag, men man vet inte på 
förhand vad nettobetalningen blir.
■ Rotpost. Skogen säljs på rot. En 
tredje part (Hushållningssällskapet 
eller någon annan privat aktör) 
mäter på säljarens bekostnad upp 
skogen och upprättar bland annat 
stämplingslängd och karta som un
derlag för en anbudsförfrågan. Den 

skickas till köpare som lämnar anbud 
i ett totalt nettopris för hela avverk
ningen. Säljaren kan enkelt jämföra 
buden och får betalt enligt de villkor 
man bestämt i anbudsförfrågan. 
Köparen avverkar och tar risken.
■ Leveransrotköp (LRK). 
En anbudsförfrågan med kartunder
lag över den aktuella avverkningen 
tas fram av säljaren. Anbudsförfrå

gan skickas ut till köpare som lämnar 
anbud.  Köparen får nyttjanderätt till 
skogsråvaran. Priset kan vara fast per 
kubikmeter för hela objektet men är 
vanligen uppdelat på sortiment. Totala 
värdet beror på antalet faktiskt avver
kade kubikmeter, det som mäts in vid 
industrin.
■ Leveransvirke. Skogsägaren av
verkar själv eller genom eget avtal med 

en entreprenör och säljer sedan virket 
liggande vid en bilväg. Det finns risk 
för lägre betalning om man använder 
fel prislista och därigenom gör sämre 
aptering.
■ Stampris. Ett nytt system med 
betalning per träd som provats av ex
empelvis Södra och 
Sveaskog.
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