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Regionala skillnader i landet
Många svar i Skogsbarometern skiljer sig inte så mycket mellan olika regioner i landet. Men vissa 
skillnader finns. Här är några exempel på när svaren skiljer sig mellan landsdelarna. Andelen anges i 
procent av de svarande. Siffrorna inom parentes avser svaren i förra årets Skogsbarometer.

Götaland Svealand Norrland
Andel av skogsägarna som anser att lönsamheten i 
skogsbruket är god eller tillfredsställande 

Andel av skogsägarna som tror på stigande priser 
på sågtimmer de närmaste tre åren 

Andel av skogsägarna som tror på stigande priser 
på massaved de närmaste tre åren 

Andel av skogsägarna som säljer sin skog som 
leveransvirke 

Andel av skogsägarna som lägger mer än 20 dagars 
eget arbete i sin skog 

Andel av skogsägarna som avser att avverka under 
säsongen 2010/2011 

Andel som som är mycket eller ganska                 
intresserade av att satsa på vindkraft 

Andel som som inte har några lån på sin fastighet 

Andel som som i första hand skulle investera i 
skog om man hade en miljon kronor över 

Andel som bor mer än 30 km från sin fastighet

För mer information: Kompletterande diagram finns på respektive hemsida.
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LÖNSAMHETEN PÅ TOPP
– SÄMRE TIDER VÄNTAR?

KONJUNKTUREN:
lMycket höga priser på både timmer och massaved under året. En viss avmattning har skett under hösten.

l Ett tungt år för skogsindustrin, särskilt för sågverken. Höga råvarupriser och en starka krona har inneburit 
tuffare konkurrens.

l Priset på pappersmassa nådde rekordnivåer under våren. 

SKOgSägaREN:
l Hälften av skogsägarna bor på sin fastighet och var fjärde inom tre mil.

l Två tredjedelar skulle köpa mer skog som placering om de hade en miljon kronor över.

l Fortsatt låg skuldsättning – 67 procent har inga lån på sin skog. För skogsägare över 61 år är 82 procent 
utan lån. 

l Endast 13 procent planerar att överlåta sin fastighet de närmast fem åren, vilket är en låg andel då 37 
procent av skogsägarna är äldre än 65 år.

l Skog till ett värde av 84 miljarder väntas byta ägare de närmaste fem åren.

lMjuka faktorer som jakt, rekreation och känsla av att äga dominerar fortfarande – 52 procent anser det 
är den viktigaste faktorn för ägandet av skog, 35 procent tycker att det är en långsiktig investering och 
endast 9 procent uppger att det är viktigt med en god löpande avkastning .

LöNSamhET Och avvERKNiNg:
l Rekordhög lönsamhet igen – 69 procent tycker att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god.

l En stor andel, 63 procent, tror att lönsamheten kommer att vara oförändrad under de närmaste tre åren.

lAvverkningen har sjunkit under året från 50 till 44 procent, likaså har viljan att avverka gått ned från 42 till 
38 procent.

l Skogsägarna bedömer att priserna på timmer sjunker framöver – nästan 40 procent tror på sjunkande 
priser det närmaste året.

lAndelen som tror på stigande priser på massaved har sjunkit från 60 till 34 procent – på tre års sikt för-
väntar sig 45 procent stigande priser.

FaSTighETSmaRKNad:
l Priset på skogsfastigheter har stigit med 3 procent under första halvåret 2011 jämfört med 2010.

l 67 procent av skogsägarna anser att det är ganska eller mycket lönsamt att köpa skogsmark, vilket är en 
nedgång med 5 procentenheter från föregående år.

l Drygt 56 procent tror på fortsatt stigande fastighetspriser de närmaste tre åren.

2

n SkogSbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad 
de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar är viktigt 
mot bakgrunden att de levererar cirka 60 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri 
och äger drygt 50 procent av skogsarealen. Föregående års undersökning visade att skogsägarna var 
optimistiska inför framtiden och var rekordnöjda med sin lönsamhet. Årets undersökning visar att 
skogsägarna nu är ännu nöjdare med sin lönsamhet men är pessimistiska inför framtida virkes- och 
massapriser. De tror dock fortfarande på stigande priser på skogsfastigheter.

Skogsbarometern 2011 i punktform
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maSSa Och pappER
Priset på pappersmassa har under 2011 nått nya rekordnivåer. 
Blekt barrsulfatmassa är den enskilt viktigaste produkten för 
svenska massaproducenter. Under våren 2011 steg priset till 
1 020 USD per ton, se diagram 1 nedan. Under hösten har pri-
set på pappersmassa sjunkit något. Den starka svenska kronan 
har gjort att priset i svenska kronor gått ner något under det 
senaste året. Att kronan nu försvagas mot dollarn gör att pris-
sänkningen på pappersmassa inte blir så stor i svenska kronor. 
Den mycket splittrade prisutvecklingen på pappersproduk-
ter fortsätter. I Europa är efterfrågan på tryckpapper fortsatt 
svag. För förpackningsmaterial ser efterfrågan bättre ut.
 
viRKESmaRKNadEN
Priserna på timmer och massaved ligger realt högre än för 
10 år sedan, se diagram 2 nedan. Under 2011 har priserna på 
timmer sjunkit medan massaveden nått nya rekordnivåer. De 
höga priserna har lett till att skogsägarnas avverkningsvilja 
stigit dramatiskt. Avverkningsanmälningarna ökade med 21 
procent 2010 jämfört med 2009. Under 2011 har aktiviteten i 
skogen sjunkit, detta visserligen från en mycket hög nivå.
Efterfrågan på timmer har sjunkit under hösten och det finns 
en risk att den kommer att fortsätta nedåt. Den prisnedgång 
som skett i södra och mellersta Sverige kommer troligtvis 
att sprida sig vidare norröver i landet. På massavedssidan har 
industrin gott om råvara. En fortsatt viss prissänkning är att 
vänta, men priserna kommer ändå att ligga kvar på en histo-
riskt hög nivå.

Skogskonjunkturen i korthet

3

n Den SvenSka skogsindustrins andel av den totala 
varuexporten är 12 procent och skogsindustrin utgör cirka 
3 procent av Sveriges samlade BNP. Vårt stora skogs-
innehav och väl utvecklade industri gör Sverige till värld-
ens näst största exportör av massa, papper och sågade 
trävaror. Endast Kanada exporterar mer skogsprodukter 
än Sverige gör. 2010 har för delar av skogsindustrin varit 
ett mycket tufft år. Höga råvarupriser i kombination med 
den starka svenska kronan har inneburit hårdare konkur-
rens för den svenska skogsindustrin. 

SågadE TRävaROR
Ungefär 70 procent av rotnettot kommer från timmer, vilket 
gör det till den i särklass viktigaste inkomstkällan för landets 
skogsägare. Priserna på timmer började stiga under 2009 och 
fortsatte sedan uppåt under 2010. Toppen nåddes under slu-
tet av 2010. Under 2011 har priserna börjat falla, särskilt i södra 
Sverige. 
Sågverken har, delvis på grund av det höga prisläget, haft det 
mycket tufft under senaste året. Det har under 2011 skett en 
konsolidering på marknaden, där flera sågverk lagts ned och 
några nya större har öppnats. Den svaga byggkonjunkturen i 
både Europa och USA påverkar förstås efterfrågan på sågade 
trävaror negativt.  Den låga efterfrågan har under 2011 tvingat 
sågverken att sänka sina priser. Nordafrika har trots den ara-
biska våren fortsatt vara en viktig marknad för svenska såg-
verk. Sett över en längre period har Sveriges andel av världs-
produktionen av sågade trävaror ökat.
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för att investera i aktier/fonder har minskat, från 20 procent 
förra året till 11 procent i år. Att spara sitt kapital på bank-
konto har i år blivit intressantare och har ökat från 11 procent 
till 17 procent, se diagram 3. Många ser skogsmark som en 
säker placering över tiden, med en värdestegring som minst 
följer prisförändringarna i samhället. På lång sikt visar det sig 
till och med att det kapital man satsat i en skogsfastighet sti-
ger mer än om motsvarande kapital satsas i aktier som följer 
generalindex. 

äLdRE SKOgSägaRE haR iNga LåN
Av skogsägarna i undersökningen svarar 67 procent att de 
inte har några lån på sin skogsfastighet. 14 procent av skogs-
ägarna har skulder på över 500 000 kronor. Av de äldre 
skogsägarna över 61 år är det 82 procent som är skuldfria 
vilket är en ökning med 9 procentenheter. Av skogsägare 
mellan 41 och 61 år har hälften inga lån och i gruppen yngre 
än 40 är det en tredjedel som inte har några lån. En trend är 
att de äldre skogsägarna inte har några skulder på sin skogs-
fastighet. Bland utborna är det nästan nio av tio som inte har 
några lån på sin skog, jämfört med förra året då åtta av tio 
inte hade några lån.

LöNSamhETEN på TOpp
Under det senaste året har skogsägarna blivit mycket tillfreds 
med lönsamheten i skogsbruket. Under 2011 stiger andelen 
som anser att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket 
god från en redan hög nivå på 66 procent till 69 procent, vil-
ket är den högsta uppmätta siffran i Skogsbarometerns his-
toria, se diagram 4. Mest positiva är skogsägarna i Norrland 
med 72 procent jämfört med 2010 då 71 procent var positiva. 
Siffrorna för Svealand och Götaland är 67 respektive 69 pro-
cent. Föregående år var motsvarande siffror 64 respektive 
65 procent.
För de närmaste tre åren tror 63 procent på oförändrad lön-
samhet i skogsbruket. Andelen som tror på en förbättring de 
närmaste tre åren har minskat från 35 till 19 procent. Detta 
överensstämmer mycket väl med skogsägarnas uppfattning 
om prisutvecklingen på virke framöver. 

n antalet enSkilDa skogsägare i landet är cirka 
329 000, varav 38 procent är kvinnor och 62 procent 
män (Skogsstyrelsen 2010). De äger tillsammans 228 000 
brukningsenheter med en sammanlagd skogsmarksareal 
på cirka 12 miljoner hektar. Detta motsvarar ungefär 
hälften av den totala skogsmarksarealen i landet. 
Ungefär 70 procent brukar en areal mindre än 50 hektar 
och 30 procent mer än 50 hektar.  

Skogsägarna är en heterogen grupp. Alltifrån dem som lever 
på och får sin sysselsättning från skogen till dem som äger 
ett mindre skogsskifte tillsammans med någon annan. Bara 
fyra procent av skogsägarna som intervjuats i Skogsbarome-
tern får huvuddelen av sin inkomst från skogen, men en hel 
del är verksamma i sin skog. Drygt 40 procent uppger att 
man lägger mer än 20 dagar på arbete i egen skog. Skogsin-
komsterna ses av många som ett extra ben att stå på. 
En tydlig trend är att skogsägarna köper mer mark och för-
valtar en större areal. 2011 brukar 25 procent av de tillfrågade 
mer än 100 hektar. Trenden är svagt stigande sedan 2004 då 
det var 21 procent som ägde mer än 100 hektar. Jämför man 
var i landet man äger mest mark visar det sig att i Norrland 
har nästan varannan skogsägare över 100 hektar. I Svealand är 
det 19 procent och i Götaland 19 procent.

NäRbO i FöRhåLLaNdE TiLL UTbO
Som svar på frågan om var man bor i förhållande till fastighe-
ten svarade 53 procent att de bor på fastigheten, 25 procent 
att de bor inom tre mil, och 22 procent att skogsfastigheten 
ligger mer än tre mil från bostadsorten. I Svealand bor en 
femtedel mer än 10 mil från sin skogsfastighet jämfört med 11 
procent i Götaland och 8 procent i Norrland. Av skogsägare 
under 40 år bor 74 procent på sin skogsfastighet.

FORTSaTT iNTRESSE aTT iNvESTERa i SKOg
Intresset för att investera i skog ökar. På frågan vad man skulle 
göra om man hade en miljon kronor att investera svarar hela 
67 procent att de skulle investera i mer skog. Föregående års 
siffra var 65 procent, vilket också var en hög siffra. Intresset 

Diagram 3(3). Hur skulle du investera en 
miljon kronor. 2008-2011

Att vara skogsägare
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n Ungefär  79 procent av skogsägarna uppger 
i Skogsbarometern att de är över 50 år. I gruppen 
äldre än 65 år är siffran 37 procent. Detta indikerar 
att många står inför ett generationsskifte eller 
försäljning inom de närmaste åren. 

FäRRE FöRSäLJNiNgaR på öppNa maRKNadEN
Andelen av skogsägarna i Skogsbarometern som har förvär-
vat sin fastighet från föräldrar, syskon eller annan släkting är 
drygt 82 procent. Andelen som förvärvat fastigheten på öpp-
na marknaden utgör därmed knappt 18 procent, se diagram 5 
nedan.
Av skogsägarna i undersökningen uppger 13 procent att man 
planerar att överlåta sitt ägande av skog de närmaste fem 
åren, vilket är en minskning med 4 procent sedan förra året. 
Av dem som planerar för överlåtelse anger 63 procent att det 
ska ske inom släkten och 24 procent att det kommer att ge-
nomföras genom försäljning av hela eller delar av fastigheten 
på öppna marknaden. Detta innebär att det är färre fastighe-
ter som nu kommer att överlåtas genom försäljning på öppna 
marknaden än det var förra året.
Det viktigaste skälet till varför man tänker sälja sin fastighet är 
inte oväntat familjesituationen, det vill säga ålder i kombina-
tion med att man inte har någon lämplig person som är villig 
att ta över.

väRdEN FöR 84 miLJaRdER byTER ägaRE
Siffrorna för planerade överlåtelser uppräknade till hela lan-
det innebär att cirka 1,5 miljoner hektar skogsmark i enskild 
ägo kommer att byta ägare de närmaste fem åren. Med da-

gens värde på skogsmark betingar det ett värde på cirka 84 
miljarder kronor. 

viNdKRaFTiNTRESSET i STORT OFöRäNdRaT
Hälften av skogsägarna är mycket eller ganska intresserade av 
att satsa eller upplåta mark för vindkraft vilket är oförändrat 
jämfört med 2010. Intresset i landet skiljer sig: i Norrland är 
intresset högst, där 60 procent vill upplåta sin mark jämfört 
med Svealand 46 procent och Götaland 47 procent. Intresset 
är oförändrat i Norrland, stigande i Svealand och sjunkande i 
Götaland.
Mot bakgrund av samhällets ambitioner kring utbyggnaden av 
vindkraft från dagens omkring 1 200 vindkraftverk till 5 000–
6 000 kan det oförändrade intresset upplevas negativt. Men 
trots detta uppger fortfarande var femte skogsägare att man 
är mycket intresserad av att själv satsa på,  eller upplåta mark 
för vindkraft.  

SKOgENS FRamTida aNväNdNiNgSOmRådE
Skogsägarna ser den traditionella virkesproduktionen som 
viktigast även i det framtida skogsbruket. Men nya, eller sna-
rare nygamla, användningsområden blir alltmer aktuella. An-
delen skogsägare som tror att energiområdet blir viktigast 
ligger oförändrat på 55 procent. Framför allt är det tron på 
värmeenergi i form av ved, pellets med mera som skogsägare 
tror kommer bli den viktigaste inkomstkällan vid sidan av vir-
kesproduktionen. Skogen som bas för vindkraft har ökat från 
3 procent till 6 procent. Rekreation, jakt och upplevelse anses 
av 31 procent bli det främsta användningsområdet, en ökning 
från 28 procent föregående år, se diagram 6 nedan.

Framtidens skogsägare
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Vad tror du är skogens främsta användning fram-
över, vid sidan av virkesproduktion? 2011 (2010)

Värmeenergi
(pellets, ved etc)

46% (45)Rekreation,
jakt

31% (28)

Etanol- och
metanolprod. 3% (6)

Vet ej 10% (11)

Vindkraft 6% (3) Annat 4% (7)



så det sjunkit från föregående år. Nettotalet är nu 33 jämfört 
med 53 för ett år sedan. 45 procent tror på stigande priser 
medan bara 12 procent tror på sjunkande priser de komman-
de tre åren. Andelen som tror på oförändrade priser har stigit 
från 21 till 28 procent sedan förra året.

hög TiLLTRO TiLL pRiSET på biOENERgiRåvaRa
Skogsägarna har fortsatt höga förväntningar på priset på bio-
energiråvara. 64 procent tror på stigande priser kommande 
säsong. Detta är dock en nedgång från förra året då 77 pro-
cent trodde på stigande priser. På tre års sikt tror 72 procent 
på stigande priser. Också det är en liten nedgång från föregå-
ende år då 79 procent trodde på stigande priser.

miNSKaT iNTRESSE FöR LEvERaNSviRKE
I årets undersökning har andelen som anger att de säljer sitt 
virke som leveransvirke minskat kraftigt. I år var det bara unge-
fär en femtedel av skogsägarna som angav att de sålde sitt virke 
som leveransvirke, jämfört med ungefär en tredjedel de senast 
två åren. Leveransvirke är populärast i Götaland där 31 procent 
säljer sitt virke på detta sätt. Avverkningsuppdragen har i år, 
på bekostnad av leveransvirke, ökat från 27 till 39 procent, se 
diagram 8 nedan.

avvERKNiNgSviLJaN SJUNKER igEN
Andelen som planerar att avverka under kommande säsong 
har i år sjunkit från 42 till 38 procent, se diagram 9 nedan. 
Andelen som avverkade under föregående säsong var 44 pro-
cent, jämfört med 50 procent föregående år. Det är alltid fler 
som verkligen avverkar än som har för avsikt att göra det.
Den viktigaste anledningen till att avverka är återigen att 
skogstillståndet är lämpligt för avverkning. 59 procent av de 
som avverkade angav att det var en av de avgörande orsa-
kerna. Detta kan jämföras med föregående år då 55 procent 
angav det som ett av skälen till avverkning. Förra året angav 
51 procent att prisutvecklingen på virke som en av skälen till 
avverkning. I år har den siffran sjunkit till 29 procent vilket är i 
paritet med tidigare års undersökningar.

Virkespriser och avverkning 
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n SkogSägarna tillfrågaS årligen om sin bedömning 
av virkesprisets utveckling på kort och längre sikt. Diagram 7 
visar deras bedömning av prisutvecklingen på sågtimmer och 
massaved som nettotal. Ett nettotal innebär att de posi-
tiva svarsandelarna minskas med de negativa och ett netto 
erhålls. 

Skogsägarna ser i år mer negativt på virkespriserna, både på 
kort och på lång sikt. Samtidigt är förväntningarna på bio-
energiråvara fortsatt höga.

pESSimiSm Om TimmERpRiSERNa
De senaste årens optimism angående timmerpriset har i årets 
mätning ändrats markant, se diagram 7 nedan. Nettotalet (se 
ingressen ovan angående nettotal) har i år sjunkit till minus 18 
jämfört med föregående års nettotal som var 50. Bara 20 pro-
cent tror på stigande priser det kommande året. Förra året var 
motsvarande siffra 58 procent. Nästan 4 av 10 skogsägare tror 
på sjunkande priser och ungefär en tredjedel av skogsägarna 
tror att priserna kommer att vara oförändrade den kommande 
säsongen.
På tre års sikt är skogsägarna mer positiva till timmerpriset och 
38 procent tror på stigande priser. Detta är dock en rejäl ned-
gång från förra året då 60 procent trodde på stigande priser. 
Andelen som tror på sjunkande priser har stigit från 8 till 19 pro-
cent. För två år sedan var motsvarande siffra 2 procent. Unge-
fär 40 procent av skogsägarna tror att timmerpriserna kommer 
att vara i stort sett oförändrade de närmaste tre åren. 

Svag OpTimiSm Om maSSapRiSERNa
Skogsägarna har fortsatt positiva förväntningar på priset på 
massaved, även om nettotalet sjunker från föregående år. För 
den kommande säsongen är nettotalet 19. Föregående år var 
motsvarande siffra 55. Föregående år trodde hela 60 procent 
av skogsägarna på stigande priser. I år är motsvarande siffra 34 
procent. Andelen som tror på sjunkande priser har tredubb-
lats till 15 procent.
Förväntningarna på priset på massaved på tre års sikt har ock-



n lrf konSUltS prisstatistik visar att priset på skog 
fortsätter att stiga. Prisökningen har dock dämpats något 
sedan föregående år. Under första halvåret 2011 steg 
priserna med 3 procent. Snittpriset för årets första sex 
månader var 415 kr/m3sk. Götaland har landets högsta 
priser med ett snittpris på 552 kr/m3sk, se diagram 10.

Prisutvecklingen på skogsmark påverkas bland annat av rän-
tenivån, konjunkturen, virkesmarknaden och de alltmer pris-
drivande mjuka värdena. Vilka förväntningar köparen har på 
priset spelar också stor roll.

iNvESTERiNg i SKOg – FORTSaTT LöNSamT
Priserna på skogsmark har stigit under flera års tid men trots 
det anser skogsägarna fortfarande att det är lönsamt att in-
vestera i skog. Hela 67 procent tror att det är lönsamt. Det är 
visserligen lägre än föregående års siffra på 72 procent men 
det är fortfarande en väldigt hög andel. Andelen som tror att 
det inte är lönsamt att investera i skogsmark har ökat margi-
nellt från 23 till 26 procent. Skogsägare med större skogsin-
nehav och de som bor på sin fastighet är de som är mest ne-
gativa till att köpa mer skogsmark. Mest positiva till att köpa 
skog är även i år skogsägarna i Svealand, där 72 procent anser 
det lönsamt. Mest negativa är återigen skogsägarna i Göta-
land, där 63 procent anser det lönsamt att köpa mer skog.

LåNgSiKTig iNvESTERiNg viKTigaST
Precis som i tidigare års undersökningar anser skogsägaren 
att den långsiktiga investeringen är det som betyder mest i 
deras skogsägande. 35 procent uppger att en god långsiktig 
investering betyder mest, se diagram 11. Det är framför allt 
större skogsägare som tycker att den långsiktiga investeringen 
betyder mest. Mer än hälften av dessa anger att den långsik-
tiga investeringen är viktigast. De mjuka värdena spelar fort-
satt stor roll för skogsägaren. 35 procent uppger att känslan 

av att äga skog betyder mest i deras skogsägande. Utöver det 
så anser 18 procent att rekreation och/eller jakt är viktigast. 
Sammanlagt är det hela 52 procent som anser att de mjuka 
värdena betyder mest i deras skogsägande. Bara 9 procent av 
skogsägarna anser att en god löpande avkastning är viktigast. 
Detta är en minskning från föregående år, då motsvarande 
siffra var 13 procent.

FORTSaTT hög TiLLTRO TiLL FaSTighETSpRiSERNa
Som det går att se i diagram 10 har priserna på skogsfastig-
heter stigit kraftigt de senaste 10 åren. Trots denna utveck-
ling tror skogsägaren på fortsatt stigande fastighetspriser.  I 
årets undersökning angav 56 procent att de tror att priserna 
på skogsfastigheter kommer att stiga, se diagram 12 nedan. 
Detta är en nedgång från förra året då hela 72 procent trodde 
på stigande priser. Andelen som tror att priserna kommer att 
vara oförändrade har ökat från 20 till 31 procent. Bara 7 pro-
cent tror att priserna på skogsfastigheter kommer att sjunka.

pRiSFöRväNTNiNgaR FRamövER
Trots de senaste årens uppgångar och en svalare virkesmark-
nad tror skogsägarna på stigande fastighetspriser framöver. 
Att räntan fortfarande är låg påverkar givetvis fastighetspri-
serna, men det som kanske påverkar mest är intresset av att 
äga skog. Efter bankkrisen 2008 var det fler människor som 
fick upp ögonen för investeringar i skog. Detta på grund av att 
det ses som en säker långsiktig placering. Att de nya köparna 
dessutom fick ett mervärde i de mjuka värdena såsom jakt 
och rekreation var förstås en bonus. 
Hur många nya köpare som dyker upp på grund av den kris 
som pågår nu är svårt att uppskatta men intresset för stabi-
lare investeringar minskar knappast. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att cirka 70 procent av fastighetsköpen görs av 
befintliga skogsägare. Detta innebär att skogsägarnas förvänt-
ningar på priset spelar en mycket stor för prisutvecklingen.

Fastighetsmarknad

7

Pris skogsfastigheter, 2001–juni 2011
Realpris SEK/m3 sk, svart prickad linje = rikssnitt

Andel som tror på stigande priser 
på skogsfastigheter, 2002–2011
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Skogsbarometern är en årlig rapport om det 
aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. 
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ligger en intervjuundersökning omfattande 750 
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september månad 2011. Resultaten av intervjuerna har 
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Även jämförelser med tidigare års resultat har gjorts. 
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geografiska belägenhet.
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Regionala skillnader i landet
Många svar i Skogsbarometern skiljer sig inte så mycket mellan olika regioner i landet. Men vissa 
skillnader finns. Här är några exempel på när svaren skiljer sig mellan landsdelarna. Andelen anges i 
procent av de svarande. Siffrorna inom parentes avser svaren i förra årets Skogsbarometer.

Götaland Svealand Norrland
Andel av skogsägarna som anser att lönsamheten i 
skogsbruket är god eller tillfredsställande 

Andel av skogsägarna som tror på stigande priser 
på sågtimmer de närmaste tre åren 

Andel av skogsägarna som tror på stigande priser 
på massaved de närmaste tre åren 

Andel av skogsägarna som säljer sin skog som 
leveransvirke 

Andel av skogsägarna som lägger mer än 20 dagars 
eget arbete i sin skog 

Andel av skogsägarna som avser att avverka under 
säsongen 2010/2011 

Andel som som är mycket eller ganska                 
intresserade av att satsa på vindkraft 

Andel som som inte har några lån på sin fastighet 

Andel som som i första hand skulle investera i 
skog om man hade en miljon kronor över 

Andel som bor mer än 30 km från sin fastighet

För mer information: Kompletterande diagram finns på respektive hemsida.
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