
Program
19:00 – Välkomna och introduktion - Carl Johan Moberg, 
Virkesbörsen
19:05 – Introduktion om Ludvig&Co. - Per Skargren, Ludvig&Co
19:10 – Undvik onödiga risker och skriv smarta avtal när du 
säljer ditt virke - Rickard Josefson, Ludvig&Co.
19:25 – Rätt betalt för ditt virke - Per Hedberg, Virkesbörsen
19:35 – Skogsbilvägar. Vad gäller? - Axel Nordmark, Ludvig&Co.
19:50 – Optimera kassaflödet från skogen- Carl Johan 
Moberg, Virkesbörsen
20:00 – Avslut och frågor - Carl Johan Moberg, Virkesbörsen



Sveriges närmaste 
rådgivningsföretag
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• Ludvig & Co är Sveriges största rådgivningsföretag

• Drygt 70 000 kunder och cirka 1 300 medarbetare på 130 orter 

• Grundat av Ludvig Nanneson år 1918 

• Moderna lösningar och ansvarstagande rådgivning som gör skillnad



Vi erbjuder:
Ekonomi

Skatterådgivning

Affärsrådgivning

Juridik

Fastighetsförmedling
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säljer ditt virke - Rickard Josefson, Ludvig&Co.
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Virkesavtal

Vad bör man tänka på vid upprättande av 



Rätten att avverka skog är en nyttjanderätt 

Gäller oavsett om det betecknas avverkningsuppdrag, leveransrotköp, rotpost eller 
något annat. 

Leveransvirke är det enda köpet. 

En nyttjanderätt som i huvudsak avser rätt att avverka skog gäller max fem år. Kan 
inte ensidigt förlängas längre tid.
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Att tänka på

• Se till att samtliga avtalsparter inklusive make/maka skriver under.

• Dokumentera muntliga överenskommelser i avtalet. Särskilda överenskommelser 
gäller före allmänna villkor.

• Läs de allmänna villkoren.

• Virkesköparen är inte alltid bevandrad i de juridiska frågorna kring avtalet.
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Att tänka på
• Oavsett nyttjanderättens längd kan särskilt avtalas om när avverkning senast ska 

ske.

• Var uppmärksam på virkesköparens rätt att förlänga avtalet.

• Beakta skrivelser om återbetalning av förskott om inte full avverknings sker.

• Upplagsplatser och vägar disponeras ofta efter nyttjanderättens slut.

• Om försäljning av fastigheten sker under nyttjanderättstiden måste 
avverkningsrätten förbehållas i köpekontraktet. 

• Acceptera inte skiljedomsklausul i avtalet.
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Tack för att ni lyssnade!
Rickard Josefson

rickard.josefson@ludvig.se
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Rätt betalt för ditt virke

11
Källa: Virkesbörsen analys



Virkesprisindikatorn
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Virkesprisindikatorn

Rullande 3 månaders medel

Ett stigande index 
indikerar en starkare 

virkesmarknad och ökad 
sannolikhet för högre 
virkespriser framöver.

Ett sjunkande index 
indikerar en svagare 

virkesmarknad och ökad 
sannolikhet för lägre 

virkespriser framöver.

Okt 2020
101,18

Källa: Virkesbörsen analys



Prisförändringar sågtimmer
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Nedan visas förändringar i grundprislistor jämfört med föregående månad. 

Juli Augusti September Oktober November

Källa: Officiella prislistor från skogsbolag och Virkesbörsen analys



Prisförändringar massaved
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Nedan visas förändringar i grundprislistor jämfört med föregående månad. 

Juli Augusti September Oktober November

Källa: Officiella prislistor från skogsbolag och Virkesbörsen analys



Olika virkesköpare har olika marknadsexponering

Källa: Årsredovisningar
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Skogsbilvägar

- Har jag rätt att ta väg över annans mark?



1. Utred!
Finns rätten redan genom exempelvis:

Servitut, Nyttjanderätt, (Hävd) eller Gemensamhetsanläggning?

2. Tolka.
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3. Skapa ny rätt
• Avtalsservitut bildas genom skriftligt avtal mellan fastigheter, skrivs in

• Officialservitut bildas av lantmäteriet ,oftast samtidigt med annan åtgärd

• Nyttjanderättsavtal bildas genom avtal mellan personer, kan skrivas in 

• Gemensamhetsanläggning bildas av lantmäteriet, förvaltas av förening eller 
delägare

• Tvångsvis servitut bildas av lantmäteriet efter ansökan av en part, ej 
bekvämlighet
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4. Skydda din rätt
• Se till att skriva in rätten i den tjänande fastigheten hos lantmäteriet (avtalsservitut 

och nyttjanderätt)

• Förnyelselagen städade bort gamla inskrivningar, inte rättigheter (Lag (2013:488) 
om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret)

• Ta hjälp

• Var kompis med grannen
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Tack för att ni lyssnade!
Axel Nordmark

axel.nordmark@ludvig.se



Program
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Skogens kassaflöden

Intäkter

• Virkesförsäljning

• Arrenden

• Intrång

• Bidrag

• Upplåtelser

Kostnader
• Avverkning
• Skogsvård
• Vägar
• Skatt
• Ekonomibyggnader



Varför ska man ha koll på sitt kassaflöde?

• Grunden till ett aktivt och lönsamt skogsbruk

• Betala rätt skatt

• Genomföra rätt åtgärd vid rätt tid

• En förutsättning vid finansiering/kreditgivning

• Planering av ett generationsskifte

• Undvika otrevliga överraskningar och osämja =) 



Virkesvärdering



Lägg in åtgärder från skogsbruksplan



Lägg in åtgärder från skogsbruksplan



Lägg in åtgärder från skogsbruksplan



Resultat



Tack för att ni deltog!

Kontakta oss gärna på:

info@virkesborsen.se

Eller

per.skargren@ludvig.se


