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En bank för livet

Kinda-Ydre Sparbank och Virkesbörsen 10 februari
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Kinda-Ydre Sparbank 

I mer än 150 år har vi varit en vitamininjektion för vår 

region. Vi brinner för att utveckla och skapa möjligheter 

för invånare och företag att utvecklas. 

Med digitala lösningar och ett brett utbud av tjänster 

är vi en modern bank med en unik lokal kännedom och 

stort engagemang. 
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En bank som skapar livskraft

En av de stora fördelarna med att bo på en mindre ort 

är gemenskapen och känslan av ansvar för varandra. 

Vårt sätt att bidra till det är att stötta föreningar 

och lokalt näringsliv så de kan förverkliga sina idéer 

och visioner – vi vill vara en del av samhällsut-

vecklingen och göra det ännu mer attraktivt att 

leva och bo i området där vi verkar. För det är 

vårt syfte, att skapa livskraft i vår region!
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En bank för livet

Det enkelt och bekvämt att vara kund hos oss! Med 

lokala kontor och moderna digitala lösningar finns vi 

på plats för dig när du har tid. Med vår starka lokala 

förankring vill vi skapa goda möjligheter för 

människor att leva i vår region. Därför har vi 

ett komplett utbud av sparande, placeringar, 

försäkringar, lån och rådgivning. Välkommen 

in och berätta vad du har för drömmar!
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En bank för jord och skog

Driver du ett skogs- eller lantbruk? Som kund hos oss 

får du personlig och kunnig rådgivning för en hållbar 

verksamhet, från krediter för investeringar och 

generationsskiften till försäkringar och placeringar.

Våra rådgivare hjälper dig att fortsätta utveckla 

din verksamhet och skapa goda förutsättningar 

för kommande generationer.
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En bank för företaget

Med unik kunskap om företagandet i vår region är vi en 

stark partner till våra företagskunder, stora som små. 

Med erfarna rådgivare, moderna digitala tjänster och 

ett stort utbud av finansiella lösningar hjälper vi 

ditt företag att utvecklas. Självklart hjälper vi 

även dig som ägare att planera din ekonomi 

med placeringar, pension och försäkringar.
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Annelie Höglind
Kundstöd Företag
0494-794 08

Juha Kivimäki
Kundstöd Företag 
/Företagsrådgivare
0494-794 24

Gun Andersson
Företagsrådgivare
0494-794 36

Peter Boman
Företagsrådgivare 
& Jord o skog
0381-66 16 66

Sofie Lampa
Företagsrådgivare 
& Jord o skog
0494-794 09

Thomas 
Pettersson
Företagsrådgivare 
& Jord o skog
0494-794 41

Eric Evegren 
Företagsrådgivare 
& Jord o skog
0494-794 18

Jörgen Petersson
Placerings- och försäkringsspecialist
0494-794 27

Ulf Hjertsäll
Försäkringsspecialist 
073-257 25 73

Johan Widerström
Vd
0494-794 29

Sofia Sestorp
Affärschef
0494-794 14
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Antal 
virkesköpande 

företag

Få

Många

Transportavstånd till 
industri

Långt Kort

Var rädd om alla köpare

Källa: Virkesbörsen analys



Antal 
virkesköpande 

företag

Få

Många

Transportavstånd till 
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Högre rotnetto

Var rädd om alla köpare

Källa: Virkesbörsen analys



Antal sågverk i Sverige >10 000m3/år
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Källa: Virkesbörsen analys

283
260

207

150
130

0

100

200

300

1980 1990 2000 2010 2016



Prisförändringar sågtimmer

25

Nedan visas förändringar i grundprislistor jämfört med föregående månad. 

Juli Augusti September Oktober November

Källa: Officiella prislistor från skogsbolag och Virkesbörsen analys

December Januari



Prisförändringar massaved

26

Nedan visas förändringar i grundprislistor jämfört med föregående månad. 

Källa: Officiella prislistor från skogsbolag och Virkesbörsen analys

Juli Augusti September Oktober November December Januari



Källa: Swedbank/Silf, Konjunkturinstitutet, SCB, FED, Europeiska Kommissionen

Virkesprisindikatorn januari

Sågtimmer – stor 
efterfrågan

Massaved – liten 
efterfrågan

5-10 år
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Skog

Skogsprisrapporten helår 2020



Skogspriser, indelning
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Norra

8. Jämtland och Västernorrland

9. Norrbottens kust och Västerbottens kust

10. Norrbottens inland och Västerbottens inland

Mellersta

4. Stockholm och Södermanland

5. Uppsala, Västmanland och Örebro

6. Värmland och n.v. delen av Västra Götaland

7. Dalarna och Gävleborg

Södra

1. Blekinge, Halland och Skåne

2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg

3. Större delen av Västra Götaland och hela Östergötland

Gotland utgår p.g.a. för litet underlag



Om skogsprisrapporten
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Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter

Ludvig & Co har sedan 1995 producerat samt presenterat statistik bl.a. avseende utvecklingen av priset på skogsmark i Sverige. Arbetet 
kring statistiken har sedan 1995 varit densamma varför materialet tydligt visar variationer och trender. Prisstatistiken grundas på 
överlåtelser av Ludvig & Co förmedlade fastigheter. I materialet ingår endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden och 
avser endast skogsmark. Andra ägoslag som t.ex. åker-, betesmark och byggnader är inte med i materialet. Unikt är att såväl lagfarna 
överlåtelser liksom överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av skogsmark, överförs till en annan) finns 
med. Så kallade generationsskiften där släkting övertar gården och överlåten köpeskilling ofta understiger marknadsvärdet är inte med i 
Ludvig & Co:s material och inte heller överlåtelser i form av bodelning mm. 

Statistiken visar vad marknaden i genomsnitt varit beredd att betala för skogsmark*. Observera att priset på skogsmark varierar kraftigt 
kring medelvärdet beroende av t.ex. läge, kvalitet, vägnät, jakt mm och att statistiken därför inte skall ses som en 
värderingsmodell/metod för enskilda fastigheter.

För värdering av enskilda fastigheter hänvisas till Ludvig & Co:s fastighetsmäklare/fastighetsvärderare på aktuell ort. Statistiken redovisas 
på riksnivå, uppdelat i tre regioner och årsvis på detaljnivå i tio geografiska områden.

För mer information kontakta:
Markus Helin, Tjänstechef Fastighetsförmedling, tel: 072-3869282, markus.helin@ludvig.se
Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk, tel: 070-877 82 74, per.skargren@ludvig.se
Anna Burlage Sjöberg, Kommunikatör & pressansvarig, tel: 08-700 20 10, anna.sjoberg@ludvig.se

* Statistiken ska inte ses som en värderingsmodell för enskilda fastigheter. För värdering hänvisas till Ludvig & Co:s fastighetsmäklare/fastighetsvärderare på aktuell ort.

mailto:markus.helin@ludvig.se
mailto:per.skargren@ludvig.se
mailto:anna.sjoberg@ludvig.se


Skogspriser i kr/m³sk

(reala värden)



Skogspriser, kr/m³sk
Område 2018  

kr
2019 

kr
2020 

kr
1 år 
%

5 år 
%

10 år  
%

10 208 211 231 +9,8 +10 -24

9 306 313 326 +4,4 +6 -9

8 295 291 315 +8,4 +16 -5

7 415 383 385 +0,4 +5 -8

6 447 448 456 +1,7 +7 +0

5 491 494 570 +15,5 +13 +11

4 642 649 742 +14,4 +34 +40

3 674 651 679 +4,2 +15 +20

2 649 722 687 -4,8 +11 +20

1* 680 745 778 +4,3 +27 +27

Sverige 446 452 470 +4,1 +13 +6

(reala värden)* Under slutet på året genomfördes en större fastighetsförmedling av bolagsägd skog. De olika delaffärerna ingår inte i detta underlag. 



71 % av köparna har mark sedan tidigare 
och 29 % är förstagångsköpare

2020 (2019) % Tillköp % Nyetablering

Södra 69 (68) 31 (32)

Mellersta 73 (67) 27 (33)

Norra 71 (59) 29 (41)

Sverige 71 (65) 29 (35)



Ålder på säljare och köpare
Medelålder:
säljare 69 år
köpare 52 år

Ålder, år



Fastighetsmarknaden i Kinda/Ydre
• Högst prisnivå på skogsmark i länet.

• Medelpriserna på skog har varit ca 20% högre i Kinda/Ydre än i norra länsdelarna

Ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt, affärsrådgivning 37



Anledningar till höga 
skogsmarkpriser
• Höga mjuka värden, väger tungt

• Hetare virkesmarknad

• Närhet till fler privatägda köpsågverk i Jönköpings och Kalmar län

• Massavedspendeln

Ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt, affärsrådgivning 38



Förvaltarrollen av skog
• Höga ekonomiska värden som både ger direktavkastning och värdetillväxt

• Planera fastighetsförvaltningen på lång sikt för bästa ekonomiska utfall totalt sett

• Vilket innebär att göra de investeringar/förbättringar när behovet uppstår

• Inte lägga åtgärder på hög för att spurta i mål inför en försäljning/ägarbyte, 
eftersom det leder till produktionsförluster och/eller utebliven 
rationaliseringseffekt under ägandet

Ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt, affärsrådgivning 39
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Banken och skogsaffären
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Att tänka på inför köp av skog

Ta en tidig kontakt med din bank

Sätt upp mål – vad innebär skogsägandet

Gör en ordentlig ekonomisk kalkyl, budget, kassaflöde

Skogsbruksplan

Ta hjälp av experter
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Skogskonto

Konto för avsättning i samband med din deklaration för att jämna ut 
oregelbundna skogsinkomster mellan flera år

Inkomsten beskattas först när pengarna tas ut från kontot

Skogsintäkterna kan fördelas på upp till 10 år

Skogsskadekonto

Större avverkning p g a insektsangrepp, storm, brand eller liknande. 

Intyg krävs 

Skogsintäkterna kan fördelas på upp till 20 år. 
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Företagsgruppen
Enkelhet, närhet och kompetens –med lokalkännedom!

• Finansiering

• Placering

• Försäkringar

• Pensionsanalys

• Billeasing/avbetalning

• Elektroniska betalningstjänster

• e-handel

• Kortinlösen

• Fakturabelåning

• Inkassotjänster
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Skogsskötsel i Kinda-Ydre

• Magnus Mattsson, virkesköpare på Sydveds 
distrikt Jönköping

• Jönköpingsdistrikt: Jönköpings län samt Ydre
och Kindakommuner

• Riktar oss till privata skogsägare och 
erbjuder fullservice

• Föryngring, skogsvård och avverkning

• Ägs av Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö

• Sydveds uppgift att försörja ägarnas 
industrier med råvara

• Vi har även omfattande affärer med de 
flesta sågverk inom vårt 
verksamhetsområde



Skogsskötsel - Aktivt skogsbruk

FÖRYNGRINGSFAS SKOGSVÅRD SLUTAVVERKNING

Fram till brösthöjd ca 1,3 m Färdigt innan skogen når 20-22 m Slutprodukter = skörd!



Några goda råd

Tillbringa tid i skogen, 
undvik överraskningar

Skogsbruksplan 
och planering

Njut av er skog!



Kontakt:
info@virkesborsen.se
sofie.lampa@kindaydresparbank.se
roland.hultman@ludvig.se
magnus.mattsson@sydved.se


