FÖRRA
NUMRET:
Så föryngrar
du din skog.

givare Tobias Nilsson och Mats
Åkerman ger tips om hur du gör
bättre virkesaffärer.

M

ånga 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.
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Kostnad/
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Slutavver

kning, netto

G32 välskött

6,30 kr
60 år
11 m3sk

240 000
kr

Plantera smart,
sätt inga plantor
i
onödan, exempelvis
under hänsynsträ
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och på blöta
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Var noga
uppföljning med
en.

G32 eftersatt
skötsel
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75 år
9 m3sk
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kr

■ Vill du
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om beräknin
simon.halli
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lskapet.se
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1Fundera på och prioritera

vad som ska avverkas under
hösten och vintern. Kolla läget
på marknaden.
avverkningsanmälan. Vad
ska du ta för naturvårdshänsyn?
Titta efter hur virket ska köras
ut. Se till att det finns välplanerade 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.

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

– OM MAN SÄLJER ett hus eller en lägenhet

NÄR UTBUDET ÄR lågt och sågverken behöver

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

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

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.

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.

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

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

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. ■

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

ordförande
i
Hushållning
ssällskapet
och Spannmåls Örebro
odlarna
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2Planera ute i skogen före

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.

SÄTT
ATT SÄLJA
SKOGEN

Wennström

NÄSTA NUMMER
BÄTTRE DIKEN OCH VÄGAR
LÖNAR SIG

ROTPOSTFÖRSÄLJNINGEN FÖRSVANN näs
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Tänk mer företag
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uppmanar
Hushållnings i skogen,
skogsrådgiva
sällskapets
Simon Hallin re Karl Gustafsson och
g Ekmåne.
vinst till skogsä
Det ger högre
garen.

FAKTA:
Enligt Skogsbarometern 2016
står avverkningsuppdrag för
42 procent, rotpost/LRK för 24
procent och leveransvirke för
20 procent av virkesförsäljningen. Resten såldes på annat sätt
eller också vet man inte hur.
Jämfört med 2014 ökar rotpost/
LRK medan avverkningsuppdrag och leveransvirke minskar.

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.

11

KRÖNIKA:

Per Frankelius
Forskare vid
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Lantbruk 4.0
och biologisk
renässans

L

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.
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