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Om rapporten
Den här skogsrapporten handlar om den svenska skogssektorn.
Svenska skogsbolag har framförallt exponering mot Norden och Europa.
I denna rapport fokuserar vi därför framförallt på den nordiska och
europeiska skogsmarknaden. I den här, vår andra skogsrapport, inriktar vi
oss på utvecklingen på marknaden för svensk skogsmark, virke och sågade
trävaror. Avslutningsvis går vi igenom den senaste händelseutvecklingen
gällande EU-taxonomin samt annan EU-reglering.
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En kort sammanfattning
• Priserna på skogsmark har fortsatt att utvecklas synnerligen
starkt, med nya rekordnivåer i landet som helhet. Vi räknar
med en positiv värdeutveckling framgent, men med en lägre
ökningstakt än de senaste fem åren.
• Vi tror att de svenska virkespriserna står inför starka uppgångar, framförallt som en följd av stigande efterfrågan från
industriella kunder. Marknaden för sågade trävaror kommer
sannolikt att stärkas under de kommande kvartalen när
ryska exportvolymer till Europa minskar kraftigt medan vi
ser mer sansade prisnivåer in i nästa år, när vi räknar med
att ökat utbud gradvis når marknaden samtidigt som efterfrågan rimligen kommer att fortsätta utvecklas i cykliska
mönster.
• Massavedspriset kommer, framförallt i norra Sverige,
sannolikt ha en än starkare utveckling än timmerpriserna på något års sikt. Kanske i storleksordningen
20-40%. Orsaken till detta är utbyggnad av kapacitet hos
pappersbruken både på den finska och svenska sidan.
Dessutom spelar avsaknaden av import från Ryssland till
Finland en stor roll på prognosen.
• Hållbart skogsbruk och biologisk mångfald är två teman i
fokus för sektorn, inte minst i ljuset av ett ökat regulatoriskt
fokus kring exempelvis hur skogsbruk bedrivs. Där nya
EU-policys, såsom EU-taxonomin och EU:s nya skogsstrategi, verkar gå mot allt högre krav när det gäller hållbart
skogsbruk och hänsyn till biologisk mångfald.
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Prisutveckling på skogsmark
Under det första kvartalet i år, publicerade skogsfastighetsmäklaren Ludvig & Co
prisutvecklingen för svenska skogsfastigheter, uppdaterat till och med helåret 2021.
Statistiken visade att priserna på skogsmark har ökat på bred front och i hela landet.
Genomsnittspriserna för 2021 steg med cirka 11 procent, jämfört med 2020, till 535 kr per skogskubikmeter
(kr/m³sk) i riket som helhet. Något högre prisuppgångar
noterades i den södra delen av landet, medan priserna
steg något mindre i de norra och mellersta delarna. Ur ett
historiskt perspektiv, var årets prisuppgångar bland de
högsta som Ludvig & Co har uppmätt sedan man
startade studien i mitten av 90-talet.
Priser på svensk skogsmark, kr per m3

Denna utvecklingen påverkade även skogsmarkspriserna
i mellersta samt södra delarna av landet, men här började
stöd från kapitalstarka investerare infinna sig runt mitten
av decenniet. Utöver syftet att äga för skog för dess avkastnings skull, spelade faktorer som rekreation och jakt
in allt mer i bilden.
När det gäller framtidsutsikterna för skogsmarkspriser,
tror vi att tidigare värdedrivare såsom ökat intresse för
bosättning ute i landet och klimatmedvetenhet kommer
att fortsätta vara stödjande.
Vi räknar även med att ökande virkespriser (mer om det
i nästa avsnitt) kommer att vara positivt för värdeutvecklingen. Det finns emellertid faktorer som riskerar att påverka priserna negativt, till exempel ökade begränsningar i
skogsägarens rätt att bestämma över avverkningsplaner
samt ökade angrepp från exempelvis barkborrar. Även
stigande svenska långräntor kan påverka värdet negativt,
speciellt om de stiger över 2 % jämfört med nuvarande
10-åriga statsobligationsränta på cirka 1,3 %.

Källa: Ludvig & Co

Tittar vi på prisutvecklingen ur ett femårsperspektiv, ser
vi att trenden har varit stark i hela landet. Priserna i norr,
mellan, och söder har stigit mellan 25-27 %. Det finns
flera förklaringar till den extra starka prisutvecklingen på
skogsmark såväl det senaste året samt på längre sikt.
Det handlar dels om att skogsmark drar till sig kapital
från aktiemarknaden när volatiliteten har ökat men även
nettoutflyttningar befolkningsmässigt från storstäder ut
till landet har varit och är en positiv faktor bakom högre
priser på skogsmark. Sedan tidigare har även det alltmer
ökade medvetandet kring klimatet också påverkat
intresset för att äga skog positivt.

Allt som allt, räknar vi med att svensk skogsmark kommer
att fortsätta stiga i värde, men att nivån kommer att vara
närmare det senaste 10-årssnittet (knappa 2 % värdetillväxt per år), snarare än det senaste 5-årssnittet, cirka
5 % per år.

Marknaden för virke

Prisutvecklingen på svenskt timmer och massaved har
varit relativt långsam. Sedan 1999 har priserna stigit i
genomsnitt med 1,2 % på både timmer och massaved för
riket som helhet, vilket är i linje med den genomsnittliga
inflationen (KPI) i riket som under motsvarande tidsperiod
har legat på dryga 1 %.
Prisutveckling virke i Sverige, kr per m3

Om vi tittar på ännu längre sikt, exempelvis 10 år, ser vi att
priserna i riket som helhet har ökat knappt 20 %, men det
råder stora skillnader mellan regionerna. Medan skogsmarkspriserna har stigit mer än 30 % i söder är de endast
upp 3 % i norr. Den svaga relativa utvecklingen i den
norra delen av landet kommer framförallt från perioden
2010-16, när efterfrågan och lönsamheten på trävaror var
mycket svag.
Källa: Skogsstyrelsen, Handelsbanken
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Den svenska virkesmarknaden har, som vi diskuterade
tidigare, visat påtaglig stabilitet sedan slutet av
90-talet. Framförallt har massavedspriserna hållits nere
och noteras nu på ungefär samma nivåer som 2011.
Flertalet grafiska pappersmaskiner har stängts ned under
de senaste åren, vilket har motverkat efterfrågeökningen
från stigande produktion av kartong och pappersmassa.

Allt som allt, räknar vi med att priserna på massaved
står inför en meningsfull uppgång, i landet som helhet,
men framförallt i de mellersta och norra delarna. Vi blir inte
förvånade om massavedspriserna stiger med 50 till
100 kr per kubikmeter på något års sikt.
Prisutveckling timmer i Sverige, kr per m3

Prisutveckling massaved i Sverige, kr per m3

Källa: Skogsstyrelsen, Handelsbanken
Källa: Skogsstyrelsen, Handelsbanken

Jämför vi priserna mellan de olika regionerna, ser vi att
priserna i söder fortsätter att ligga meningsfullt över
nivåerna i resten av landet, en situation som varit ihållande sedan början på förra decenniet. Förutom skillnader i
exempelvis avverkningsplaner, bedömer vi att de relativt
högre priserna i söder delvis har att göra med att köparsidan är betydligt mer fragmenterad i söder jämfört
med i resten av landet.
Ligger emellertid prisskillnaderna mellan framförallt
söder och mellersta Sverige kvar på runt dagens nivå
(över 70 kr per kubikmeter) är de ekonomiska incitamenten stora för att i högre utsträckning transportera virke
från säljare i mellersta delarna till söder. De ekonomiska
incitamenten minskar naturligtvis med kraftigt stigande
transportkostnader, till stor del drivet av kraftigt stigande
drivmedelspriser.
Det finns skäl att vara mer optimistisk när det gäller
prisutvecklingen för massaved framgent, om man ser
det med skogsägarnas perspektiv. Dels, kommer den
finska skogsindustrin minska sin import kraftigt av ryskt
virke vilket troligen kommer påverka virkesbalansen även
i Sverige och dels ökar också den svenska efterfrågan på
massaved när SCA sätter sin nya kartongmaskin i Obbola
i bruk under början av nästa år.
Vi ser också stigande efterfrågan på massaved från
Södras ökade produktion i Värö bruk under 2022 samt
hög efterfrågan från befintliga industrier, framförallt inom
massa och kartongtillverkning. Därutöver, planerar SCA
att öka produktionen av kemisk pappersmassa under
2023. Dessutom påverkar kraftigt ökade kostnader, inte
minst på drivmedel, många mindre privata skogsbruk
negativt och försvårar uttaget av råvara från skogen.
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När det gäller de svenska timmerpriserna, har de utvecklats betydligt bättre än för massaved. I landet som
helhet, är timmerpriserna upp runt 75 kr per kubikmeter
(cirka 15 %) sedan snittet under 2020. Det skiljer emellertid mycket mellan de olika delarna. I den södra delen
av landet har priserna i genomsnitt stigit med över 120 kr
per kubikmeter under motsvarande tidsperiod, medan
de är upp ungefär hälften i mellersta delen samt mer eller
mindre oförändrade i norr.
Den starkare prisutvecklingen i söder är drivet av
att sågverken har ökat produktionen till rekordnivåer
samtidigt som avverkningen inte följt med i
motsvarande mån.
När vi tittar framåt, har vi skäl att fortsatt vara positiva till
prisutvecklingen även om potentialen kanske inte är lika
hög som på massavedssidan. Värt att nämnas är dock
att vi ser investeringar i ökad sågverkskapacitet, på bred
front i landet. SCA, Setra och Holmen har antingen
beslutat eller öppnat upp för ökad kapacitet i sina sågverk i norr medan Derome, ATA Timber och Vida har
annonserat stora ambitioner i söder. Detta gäller både
ökad kapacitet i befintliga linjer samt ett helt nytt sågverk
i Kinnared. Slutligen finns det planer för ökad kapacitet i
de mellersta delarna av landet, där Setra, Bergkvist-Siljan
och Moelven annonserat ambitioner för ökad produktion.
Fler detaljer om de planerade kapacitetsökningarna nedan under avsnittet ”Sågade trävaror”.
De kraftigt annonserade kapacitetsökningarna kan leda
till ökad timmerefterfrågan med flera miljoner kubikmeter
över de kommande två/tre åren, vilket högst sannolikt
kommer att driva upp timmerpriserna till meningsfullt
högre nivåer.
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Utöver högre timmerefterfrågan från svenska sågverk,
finns det samtidigt en risk för att utbudet kan komma att
minska signifikant om ändrade EU-regleringar begränsar möjligheterna för skogsägare att avverka skog i den
omfattning de har planerat.

Rysslands export av sågade trävaror 2021

Sågade trävaror

Sågade trävaror är nästa steg i förädlingskedjan efter
själva ägandet och brukandet av skogen. Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av trävaror och den sjätte största producenten.
Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina, har västvärlden belagt Ryssland med kraftiga sanktioner på en
mängd områden, däribland trävaror. Eftersom Ryssland
historiskt har varit världens största exportör av sågade
trävaror (snäppet före Kanada), finns det onekligen en
betydande risk att balansen mellan utbud och efterfrågan
på världsmarknaden rubbas. Även Belarus export av
trävaror har belagts med restriktioner.
Största exportörerna av sågade trävaror 2021:e

Källa: Handelsbanken, Skogsindustrierna

Framförallt Europa och Storbritannien har varit de största
importörerna av ryska trävaror, vilket för övrigt är viktiga
marknader även för den svenska sågverksindustrin.
De svenska sågverken slog produktionsrekord för 2021
och nådde aggregerat gränsen 19 miljoner kubikmeter.
Av denna volym, exporterades nästan 13 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar nästan 70 % av produktionen.
Denna andel är hyfsat i linje med det historiska snittet. De
största utländska köparna av svenska trävaror var Storbritannien, Norge och Nederländerna, men den största
ökningen uppnåddes i exporten till Japan som klev upp till
plats fem på listan över exportländer.
Svensk produktion av sågade trävaror

Källa: Handelsbanken, Skogsindustrierna

Det är emellertid viktigt att titta på till vilka länder som
Ryssland under normala förhållanden har exporterat sina
trävaror.
Under 2021 hamnade nästan 80 % av Rysslands
trävaruexport i Asien, företrädesvis i Kina och det är oklart
hur väl Kina kommer att följa västvärldens sanktioner. Till
den europeiska marknaden, där det konsumeras cirka
110-115 miljoner kubikmeter sågade trävaror per år,
exporterade Ryssland runt 5 miljoner kubikmeter under
2021, vilket var 17 % av deras exportvolym.

Källa: Skogsindustrierna

Priserna på sågade trävaror nådde rekordnivåer under
hösten 2021, drivet av pandemin och ökad efterfrågan
från konsumenter vilket också har synts i lagernivåerna
inom byggvaruhandeln. Till detta kom även en stark efterfrågan från husbyggnationer samt en strukturell ökning av
korslimmade trävaror, som används för högre hus, som
tagit marknadsandelar från betong.
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Prisindex på svensksågade trävaror

Emellertid ligger prisnivåerna fortfarande på väldigt attraktiva nivåer med utgångspunkt från den svenska sågverksindustrins perspektiv. Jämfört med genomsnittsnivån
under de senaste fem åren, ligger dagens exportpriser på
svensksågade trävaror cirka 40 % högre.
Som vi har nämnt ovan under avsnittet ”Marknaden för
virke” så ser vi ökade priser framgent på både svenska
massaved och timmer. När det gäller den ökade efterfrågan vi ser på timmermarknaden, är den starkt kopplad till
goda utsikter för de svenska sågverken.

Källa: Handelsbanken och SCB

Lönsamheten för svenska sågverk noterade helt oöverträffade nivåer under det andra och tredje kvartalet i fjol.
För vissa divisioner noterade vi rörelsemarginaler (efter
avskrivningar) på över 50 %, till stor del drivet av hög efterfrågan simultant på flera marknader, i kombination med
att producenterna hade svårigheter att leverera i linje med
efterfrågan. Förutom den höga lönsamheten, resulterade
detta i de lägsta lagernivåerna i svenska sågverk på 20 år
enligt Skogsindustrierna.
De senaste månaderna har emellertid situationen mellan
utbud och efterfrågan blivit mer balanserad. De svenska
sågverken har, som tidigare nämndes, på aggregerad
nivå lyckats öka produktionen till nya rekordnivåer samtidigt som efterfrågan är säsongsmässigt lägre. Som ett
resultat av detta har de svenska exportpriserna i genomsnitt sjunkit med cirka 25 % från toppnivån i augusti förra
året, enligt SCB. Lagernivåerna har repat sig och låg
under början av 2022 på säsongsmässigt normala nivåer.
Index för trävarulager, svenska sågverk

Även om lönsamheten för sågverken kommit ned generellt i slutet av 2021, är den fortfarande på väsentligt
högre nivåer än det historiska snittet. Detta tillsammans
med goda efterfrågeutsikter för trävaror har medfört att
flera svenska sågverk, på bred front från norr till söder, har
annonserat ambitioner att öka produktionskapaciteten.
I den norra delen, noterar vi att Setra beslutat om utbyggnad med 190,000 kubikmeter av sitt sågverk i Malå
medan SCA planerar för en eventuell kapacitetsökning
på upp till 375,000 kubikmeter i Bollsta. Även Holmen har
annonserat ökad kapacitet på 75,000 kubikmeter för sitt
sågverk i Iggesund.
Även i de mellersta delarna av landet har det annonserats
kapacitetsökningsplaner. Setra har intentioner att öka
produktionen med 150-200,000 kubikmeter i sin anläggning i Skinnskatteberg medan Moelven planerar att investera 600 miljoner kr i bland annat nya såglinjer i Edanesågen samt Valåsen. Utöver detta har Bergkvist-Siljan fått
tillstånd att utöka sin produktion med 250,000 kubikmeter totalt och i ett första steg planeras en utbyggnad med
100,000 kubikmeter.
Kapacitetsökningar urval, svenska sågverk

Källa: Skogsindustrierna
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Avslutningsvis finns det även märkbara expansionsplaner
i den södra delen av landet. Det familjeägda trävarubolaget Derome har annonserat intentioner att kraftigt bygga
ut kapaciteten vid sina sågverk. Totalt sett handlar det om
upp till 500,000 kubikmeter i ökad produktion under det
här decenniet. Även Vida har annonserat stora investeringar i sina sågverk men vi har inte tillgång till detaljer om
eventuellt ökad kapacitet.
Om vi adderar ihop annonseringarna i ökad kapacitet
ovan, hamnar vi på i storleksordningen 1,6 miljoner
kubikmeter i ökad potentiell trävaruproduktion under
2020-talet. Utöver detta finns det rimligen ytterligare
planer i ökad kapacitet från andra aktörer.
Allt annat lika innebär kraftigt ökat utbud risk för fallande
priser, framförallt i en cyklisk bransch där efterfrågan kan
variera mycket från år till år. Emellertid har sanktionerna
mot Ryssland skapat en situation som kan innebära ett

rejält bortfall av exportvolymer på den internationella
marknaden för sågade trävaror. Bara i Europa kan upp
emot fem miljoner kubikmeter (knappt fem procent av
marknaden) behöva ersättas från andra aktörer, något
som definitivt inte kan lösas utan att priserna kortsiktigt
sannolikt stiger kraftigt. Därför räknar vi med en märkbar
uppgång i priserna de kommande månaderna, även
om det är oklart om de går så pass högt att den tidigare
toppen från i höstas passeras.
In i nästa år och därefter räknar vi fortfarande med en
normalisering av prisbilden, drivet av ökad produktion i
kombination med att efterfrågan mattas av i en naturlig
konjunkturnedgång. På längre sikt är vi fortfarande positiva framförallt drivet av en stark strukturell efterfrågan, och
räknar med att prisnivåer och lönsamheten för svenska
sågverk kommer att vara meningsfullt högre än vad som
varit fallet historiskt.
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Viktiga hållbarhetsfrågor
De flesta är överens om att skogen har en viktig roll att spela i den gröna omställningen,
dock finns det vissa meningsskiljaktigheter angående på vilket sätt skogen gör störst nytta.
Å ena sidan bidrar skogen med material som kan tillhandahålla substitut till fossilbaserade produkter, å andra
sidan tillhandahåller skogarna värdefulla ekosystemtjänster inklusive kolbindning. Samtidigt som skogen också
är viktig när det gäller biologisk mångfald, då ~70 % av
världens landlevande växt- och djurarter lever i skogsekosystem (PEFC, 2021). Från ett hållbarhetsperspektiv ser
vi därmed att hållbart skogsbruk och biologisk mångfald
är två viktiga hållbarhetsfrågor för skogssektorn.

Hur kapitalförvaltare och ägare tror att synen på
frågor kring biologisk mångfald kommer utvecklas på
finansiella marknader till 2030

Hållbart skogsbruk

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, definierar ett hållbart skogsbruk som ”Förvaltning och nyttjande
av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan
takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i
framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala
funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan
att andra ekosystem skadas.” Vad detta innebär i praktiken är fortfarande omdiskuterat, men gällande återplantering så ska, enligt svensk skogsvårdslag, alltid bestånd
som avverkas föryngras med ny skog. Där varje slutavverkat träd normalt ersätts med två till tre nya plantor.
På temat hållbart skogsbruk är biologisk mångfald en
fråga som klättrat allt högre upp på agendan, både för
investerare och politiska beslutsfattare. Där ett undermåligt arbete inom detta område exempelvis kan leda till
rättstvister, protester eller skada ett bolags rykte. Något
som kan göra att ett bolag ses som en mindre attraktiv
investering, eller ha högre risk när det gäller finansiering,
vilket i sin tur kan påverka både värdering och finansieringskostnader. Speciellt i takt med att finansiella marknader allt mer börjar titta på frågan. Samtidigt som företag
med en robust process för att hantera risker kopplat till
biologisk mångfald kan komma att ses som mer attraktiva i relativa termer. Vi ser även ett ökat regulatoriskt
fokus gällande påverkan på biologisk mångfald, vilket vi
återkommer till.

Källa: Credit Suisse & Responsible Investor 2021

Som svar på en ökande efterfrågan på mer hållbart
brukade skogar och producerade skogsprodukter har
exempelvis tredjepartscertifiering blivit allt vanligare, vilket
används för att demonstrera hållbara skogsbruksmetoder. Vanliga certifieringar är Forest Stewardship Council
(FSC) och Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) vilka används dels av skogsbolag för att
visa att de använder sig av mer hållbara skogsbruksmetoder, samt av företag som köper in skogsråvara för att visa
att det material de använder i sin produktion kommer från
mer hållbart brukad skog. Användningen av certifiering
är därmed ett sätt att se om ett bolag arbetar för ett mer
ansvarsfullt (och mer hållbart) skogsbruk.
I skuggan av kriget i Ukraina har organisationerna bakom
FSC och PEFC beslutat att man ska betrakta virke och
andra träbaserade produkter som kommer från Ryssland
och Belarus som konfliktvirke. Detta innebär att detta
virke inte längre kan certifieras med någon av certifieringssystemen (som började gälla från 8 april 2022). Där
exempelvis FSC sagt att man även beslutat att blockera
alla inköp av FSC-kontrollerat virke från dessa länder.
Innehavare av skogsbrukscertifikat i Ryssland kommer
att kunna behålla FSC-certifieringen av skogen men inte
tillståndet att sälja FSC-certifierat virke.
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Även om Ryssland är en av världens största exportörer
av sågade trävaror ser vi i nuläget att konsekvenserna av
certifieringsändringarna är begränsade gällande svensk
skogsindustri, givet man har en relativt liten exponering
när det gäller import av trä eller massaved från Ryssland.
Samtidigt som det indirekt kan öka priset på certifierat
virke givet ett lägre utbud.
Andel certifierad skog i Sverige*

Klimatförändringar

Samtidigt som skog och skogsbruket har en påverkan på
klimatet, så har väntade klimatförändringar också en påverkan på skogsägare. Genom exempelvis mer frekventa
extremväder, skogsbränder samt en ökad förekomst av
trädsjukdomar och skadedjur som kan påverka skogsmarker negativt genom ökad dödlighet eller minskad
produktivitet. Enligt Skogsstyrelsen väntas klimatförändringarna göra att den svenska skogen sannolikt kommer
växa snabbare på grund av ett varmare klimat, samtidigt som riskerna för skador ökar. I FN:s klimatpanels
(IPCC) rapport som publicerades i februari 2022, ”Klimat
i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet”,
understryker man att väntade klimatförändringar kommer
ha en negativ påverkan på världens skogar. Man menar
att man med stor säkerhet kan visa att klimatförändringarna leder till mer sårbara ekosystem och att det finns ett
stort behov av klimatanpassning för att stärka skogarnas
motståndskraft.
Exempel på ökade kostnader för skogsbruket
till följd av klimatförändringar om inte ytterligare
motåtgärder vidtas*

Källa: Handelsbanken Capital Markets, FSC, PEFC. *Samma skogsmark kan vara certifierad enligt både FSC och PEFC och arealerna är
till stor del överlappande

Sociala faktorer

Kopplat till frågan om ett hållbart skogsbruk finns också
sociala faktorer. Skogar bidrar direkt till försörjningen
för miljontals människor världen över, där bland annat
samerna i norra delarna av Norden räknas in. För samernas rennäring behövs skogar för skydd och mat och
grövre markberedningsmetoder och gödslade skogsområden försvårar möjligheten att bedriva renskötsel. Goda
relationer och engagemang med lokala samhällen och
ursprungsbefolkningar kan vara viktigt för skogsföretag,
där konflikter kan påverka ett företags förmåga att verka
i vissa regioner samt resultera i regulatoriska åtgärder
och skador på företagets rykte. Att bedöma hur väl ett
bolag arbetar med detta kan ofta vara svårt, men några
saker som man kan titta på är huruvida man omnämner
hänsynstaganden till lokala samhällen och ursprungsbefolkningar i sin rapportering, om man har några pågående
tvister eller kontroverser, samt bruk av FSC-certifiering
som en av de certifieringar som ställer högst krav
gällande hänsyn till ursprungsbefolkning.
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Källa: Handelsbanken Capital Markets, Skogsstyrelsen (2019b)
*”Nuläge” representerar ungefär 1990-2010

I ljuset av detta är det viktigt att skogsbolagen och
skogsägarna är medvetna om riskerna kopplade till klimatförändringarna, vilket kan komma att påverka värdet
av skogen men också möjligheter till försäkring. Här ser
vi att huruvida en aktör börjat utvärdera och arbeta med
anpassning av skogsbruket för att klara ett förändrat
klimat är relevant. Då detta kan bidra till bättre möjligheter
för skogstillgångar att stå emot exempelvis stormar och
insektsangrepp, samt att motverka risken för körskador.
Alla saker som kan påverka värdet på en skogstillgång
samt möjligheten att försäkra.
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Nya ”gröna” EU-initiativ
EU-direktiv gällande saker såsom klimat, energi och biologisk mångfald påverkar direkt
eller indirekt förutsättningar för skogsbruket. Där policyinitiativ på EU-nivå som berör
skogar, skogsbruk och skogssektorn har ökat betydligt de senaste året. Något som är mycket
kopplat till EU:s ”Gröna giv” och allt högre klimat- och miljömål.
Några exempel på initiativ som lades fram under 2020
och 2021 är EU:s nya skogsstrategi, en strategi för biologisk mångfald, revidering av förnybar energidirektivet
samt taxonomiförordningen. Medan flera av initiativen
främjar användningen av hållbart producerade skogsprodukter, vilket bidrar till att öka efterfrågan på skogsråvara,
lyfter de också vikten av biologisk mångfald tillsammans
med skogens roll som kolsänka. Det senare är något som
skulle kunna innebära lägre avverkningsnivåer. Där ökade
begränsningar när det gäller möjligheten att avverka
skog medför en risk att svenskt virke kan stå inför relativt
dramatiska prisuppgångar, beroende på hur stora begränsningarna blir. Där bedömer vi att effekterna av detta
är mixad för skogsägare, då det exempelvis inte är säkert
att ett ökat pris kan kompensera för ett lägre uttag eller
eventuella ökade kostnader för alternativa skogsbruksmetoder. Gällande skogsindustrin ser vi att ett ökat pris
framförallt skulle vara negativt, då det ökar kostnaden för
insatsvaror.

Även om många av dessa direktiv fortfarande är under
förhandling mellan EU:s instanser, som väntas pågå till
2023, ser vi att vi verkar gå mot allt högre krav när det
gäller hållbart skogsbruk och hänsyn till exempelvis
biologisk mångfald. Där ett ytterligare exempel kopplat
till detta är det förslag som lades fram i november 2021
av EU-kommissionen för att motverka avskogning och
utarmning av skogar. Den föreslagna förordningen fastställer obligatoriska due diligenceregler för företag som
säljer vissa produkter på EU-marknaden, där bland annat
trä omfattas. I praktiken innebär detta att företag behöver samla in information om sina produkter för att kunna
bekräfta att dessa inte är kopplade till avskogning , eller i
fallet med träprodukter, inte gett upphov till utarmning av
skogar. Där bristfällig efterlevnad exempelvis kan leda till
förbud mot att distribuera dessa produkter på EU-marknaden eller böter på upp till 4 % av ett företags omsättning i ett EU-land.
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Kopplat till detta förslag har bland annat Sveriges riksdag och regering uttryckt en oro för att det kan ha en
negativ påverkan på det svenska skogsbruket. Där man
bland annat uttryckt att man ska jobba för att få bort eller
omformulera definitionerna av ”utarmning av skogar”
och ”hållbara avverkningsförfaranden”, då man anser
att detaljreglering av hållbart skogsbruk på EU-nivå ska
undvikas. Då man bland annat uppger att man anser att
det annars kan riskera att kringskära möjligheterna att
utforma en kostnadseffektiv politik. Ännu är lagen fortfarande ett förslag, men ambitionen är att EU:s miljöråd
ska enas om en allmän inriktning till sommaren 2022. I
nuläget innebär det därmed inga omedelbara effekter på
bolag inom skogssektorn, men beroende på utfall i den
slutgiltiga inriktningen ser vi att det kan eventuellt komma
att innebära ett behov av mer resurser gällande kontroll av
leverantörskedjan och rapportering. Samt ytterligare en
indikation på en mindre positiv inställning till vissa skogsbruksmetoder såsom trakthyggesbruk, som även tidigare
indikerats fram i EU:s skogsstrategi.
Avskogning kopplat till EU:s import av olika handelsvaror mellan 2008-2017 (andel av total per kategori)

Källa: Handelsbanken Capital Markets, Pendrill F., Persson U. M.,
Kastner, T. 2020.

Turer kring artskyddsförordningen

Ett annat exempel på regelverk kopplat till biologisk
mångfald som genererat viss motvind och kontrovers
för svenskt skogsbruk är de mer strikta krav gällande
artskyddsförordningen som presenterades av Skogsstyrelsen i början av februari 2022. Detta var som svar
på ett mål från EU-domstolen i mars 2021 gällande att
delar av Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen
inte var förenlig med de krav som EU har. Där revisionen
av tillämpningen av den svenska artskyddsförordningen
skulle innebära att skogsägare behöver ta mer hänsyn till
skyddade arter, inklusive alla vilda fåglar.
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Skogsstyrelsens tolkning av rättspraxisen var bland annat
att hänsyn inte bara ska tas till hotade fågelarter, utan alla
vilda fåglar samt att det gällde för varje enskild fågel. Där
skogsägare därmed blir skyldiga att säkerställa att inga av
dessa eller dess bon kommer till skada under avverkning.
Krav som i sin tur mottogs med stark kritik från skogsägare och industri, då det skulle leda till allt för stora kostnader och administrativ börda för den enskilda skogsägaren. En kritik som gjort att regeringen i början av mars
2022 meddelade att artskyddsförordningen ska ändras.
Där man sedan dess, i april 2022, gett Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag ta fram strategier och
riktlinjer för att underlätta för skogsbruket att kunna ta
hänsyn till enskilda arter och samtidigt få ekonomi i sina
verksamheter. Ett uppdrag som ska slutredovisas senast
i september 2023, och där regeringen sedan avser att
göra en översyn av artskyddsförordningen. Även om
exakta slutgiltiga ändringar ännu inte är känt, är förväntan
att fågelskyddet sänks samt att osäkerheter kring hur
förordningen ska tolkas ska undanröjas. Samtidigt som
det är positivt för skogssektorn, så ser vi att detta är ännu
ett tecken på att frågor gällande biologisk mångfald har
allt starkare effekt på skogssektorn.

EU-taxonomin

EU-taxonomin är ett nytt ramverk som blir viktigt för
både bolag och finansiella aktörer att förhålla sig till.
Väldigt förenklat kan man se EU-taxonomin som EU:s
nya uppslagsverk för vad som kan ses som miljömässigt
hållbara, eller ’gröna’, investeringar inom olika sektorer.
Här specificeras kriterier för vad som är miljömässigt hållbarhet för olika ekonomiska aktiviteter, såsom skogsförvaltning, inklusive averkning, vilket ingår som en aktivitet
som kan bidra till att mildra klimatförändringarna. Bioenergi från skog och skogsbaserad industri ingår också
i taxonomin. Dock finns exempelvis inte tillverkning av
förpackningar med som en aktivitet i taxonomin i nuläget,
och inte heller pappers- och massatillverkning. Samtidigt
är det inte omöjligt att dessa kan komma med som kategorier i framtida uppdateringar av taxonomiramverket,
då EU-kommissionens plan är att utöka antalet aktiviteter
som täcks in. Att inte finnas med i taxonomin betyder inte
heller automatiskt att man är miljömässigt ohållbar.
EU-taxonomins krav gällande skogsbruk föreskriver
bland annat att alla skogar med en areal över 13 hektar
ska upprätta klimatnyttoanalyser i enlighet med FN:s
klimatpanels krav och modeller som en del i att kunna bedömas som miljömässigt hållbara. Ramverket lyfter också
fram biologisk mångfald som en viktig fråga i relation till
hållbart skogsbruk.

HANDELSBANKENS SKOGSRAPPORT MAJ 2022

Även om det fortfarande finns vissa oklarheter kring vad
vissa kriterier i taxonomin faktiskt innebär, så har våra
diskussioner med skogsbolag hittills indikerat att man tror
att ens skogsbruk kan vara i linje med dessa kriterier.
Det finns inga formella krav för skogsägare att bruka
skogen i linje med EU-taxonomins uppsatta kriterier.
Dock ställs det krav på rapportering i relation till ramverket för företag av en viss storlek (i nuläget generellt bolag
med över 500 anställda) och investerare. Även om det
inte finns något krav på att vara i linje med ramverket kan
taxonomin ändå komma att påverka en skogsägares

verksamhet, detta då ett företag att framstå som mindre
attraktiva för investerare som söker ”gröna” investeringsmöjligheter om de inte uppfylller kriterierna. Vidare kan
taxonomin komma att påverka vilken information och krav
som ställs kopplat till grön finansiering.

Användbara länkar

skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin >
skogsstyrelsen.se/en/statistics >
skogssverige.se >
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Ansvarsbegränsning
och särskilda upplysningar
Varningar för risker
Alla placeringar innebär risker och investeraren uppmanas
att fatta egna beslut om lämpligheten att placera i något av de
värdepapper som omnämns i rapporten, mot bakgrund av
egna mål med placeringen, ekonomisk ställning och riskvillighet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en
garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsningar
Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom
Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad
SHB), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I
Sverige står SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge
av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen.
Alla analysrapporter bygger på information från handels- och
statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara
tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen
och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt eller
fullständig.
SHB eller någon av dess närstående företag, tjänstemän,
styrelseledamöter eller medarbetare åtar sig inget som helst
ansvar gentemot en person för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som uppstår efter användning av
information i analysrapporter, inklusive eventuell utebliven
vinst, utan begränsning. Detta gäller även om SHB uttryckligen har informerats om möjligheten eller sannolikheten för
sådana skador.
Åsikterna i SHB:s analysrapporter är SHB:s och dess dotterbolags medarbetares uppfattningar och avspeglar respektive
analytikers personliga uppfattning vid nuvarande tidpunkt och
kan förändras. Det finns inga garantier för att framtida händelser ligger i linje med dessa uppfattningar. Varje analytiker som
identifierats i rapporten intygar också att de uppfattningar
som uttrycks här och som tillhör analytikern korrekt avspeglar
hans eller hennes personliga uppfattningar om de företag eller
värdepapper som diskuteras i analysrapporten.
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Syftet med SHB:s analysrapporter är endast att ge information. Informationen i analysrapporterna utgör ingen personlig
rekommendation eller personligt investeringsråd, och analysrapporterna eller uppfattningarna bör inte utgöra underlag för
investeringsbeslut eller strategiska beslut. Detta dokument
utgör inte eller är inte del av ett erbjudande om försäljning eller
tecknande av eller inbjudan till ett erbjudande om att köpa
eller teckna värdepapper, och det ska heller inte, helt eller
delvis, utgöra underlag för eller användas i samband med
eventuellt avtal eller åtagande i någon form. Det är inte säkert
att tidigare utveckling upprepas och tidigare utveckling ska
inte tas som en indikation på framtida utveckling. Värdet på
investeringarna och avkastningen från dem kan gå såväl ned
som upp och investeraren riskerar att förlora hela sitt investerade innehav. Investeraren garanteras inga vinster på investeringar och kan förlora pengar. Förändringar i valutakurser
kan förorsaka att värdet på investeringar gjorda i andra länder
och vinster från dessa stiger eller faller. Denna analysprodukt
uppdateras regelbundet.
Ingen del av SHB:s analysrapporter får reproduceras eller
spridas till någon annan person utan att SHB dessförinnan
lämnat sitt skriftliga medgivande därtill. Spridningen av detta
dokument kan i vissa jurisdiktioner vara förbjuden i lag och
personer som på något sätt mottar dokumentet måste själva
förvissa sig om, och iaktta, eventuella restriktioner. Rapporten
innefattar inga legala eller skatterelaterade aspekter kopplade
till emittentens planerade eller befintliga emissioner av skuldebrev. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige.

Viktiga upplysningar om analyser
SHB:s medarbetare, inklusive analytiker, får ersättning som
genereras av företagets totala lönsamhet. Ersättningen till
analytiker baseras inte på specifika corporate finance- eller obligationsmarknadstjänster. Ingen del av analytikerns
ersättning har kopplats, eller kommer att kopplas, direkt eller
indirekt till specifika rekommendationer eller uppfattningar
som uttrycks i analysrapporterna.

SHB och/eller dess dotterbolag kan erbjuda investmentbanktjänster och andra tjänster, inklusive corporate bankingtjänster och värdepappersrådgivning, åt företagen som omnämns
i vår analys. Vi kan agera rådgivare och/eller mäklare åt de företag som omnämns i vår analys. SHB kan också ansöka om
corporate financeuppdrag hos dessa företag. Vi köper och
säljer värdepapper som omnämns i vår analys från kunder i
eget namn. Vi kan därför vid olika tidpunkter ha en lång eller
kort position i sådana värdepapper. Vi kan också fungera som
marknadsgarant för värdepapper avseende alla företag som
omnämns i analysrapporten.
SHB, dess närstående företag, kunder, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare kan äga eller inneha positioner i
värdepapper som omnämns i analysrapporterna.
Under vissa förutsättningar får banken i samband med
tjänster avseende finansiella instrument betala eller ta emot
incitament, till exempel avgifter och kommission från andra
än kunden. Incitament kan bestå av såväl monetära som
icke-monetära förmåner. Om incitament utges till eller tas
emot av tredje part krävs att ersättningen ska syfta till att höja
kvaliteten på tjänsten och att den inte hindrar banken från att
tillvarata kundens intressen. Kunden ska informeras om de
ersättningar som banken tar emot.
När banken tillhandahåller investeringsanalys tar banken
emot och behåller ersättningar och förmåner som utgör mindre icke-monetära förmåner från tredje part. Mindre icke-monetära förmåner består av något av följande.
• Uppgifter eller dokumentation om ett finansiellt instrument
eller en investeringstjänst, som är av allmän karaktär.
• Skriftligt material som framställts av en tredjepart som är
emittent för att marknadsföra en nyemission.
• Deltagande i konferenser och seminarier som gäller ett
visst instrument eller en viss investeringstjänst
• Representation upp till ett rimligt värde.

Banken har riktlinjer för analys, vilka ska säkerställa analytikers och analysavdelningens integritet och oberoende samt
identifiera faktiska eller potentiella intressekonflikter som
berör analytiker eller banken, samt att lösa sådana eventuella konflikter genom att eliminera eller minska dem och/
eller offentliggöra dem om lämpligt. Som ett led i kontrollen
av intressekonflikter har Handelsbanken infört restriktioner
(”informationshinder”) i kommunikationen mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom Handelsbanken.
Analysavdelningen är organisatoriskt åtskild från corporate
finance-avdelningen och andra avdelningar med liknande
arbetsuppgifter. I riktlinjerna för analysavdelningen finns regler
för hur ersättningar, bonus och lön får betalas ut till analytiker,
vilka marknadsföringsaktiviteter en analytiker får delta i, hur
analytiker ska hantera sina egna och närståendes värdepappersaffärer med mera. Vidare finns också inskränkningar i
kommunikationen mellan analytikern och det analyserade
bolaget.
Enligt bankens Etiska riktlinjer i Handelsbankenkoncernen
ska styrelsen och samtliga anställda inom Handelsbanken
i sin verksamhet i banken och vid andra uppdrag iaktta hög
etisk standard. Anställda i banken ska uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. All verksamhet i koncernen ska
präglas av hög etisk standard. Intressekonflikter ska identifieras och handläggas på ett för berörda parter rimligt sätt.
Policyn för etik beskriver, utöver detta, även hur anställda som
misstänker oegentligheter eller andra missförhållanden ska
förfara, exempelvis med hjälp av SHB:s visselblåsarsystem
(whistle-blowing). I SHB:s policy för korruption fastslås vikten
av att förebygga och aldrig acceptera korruption, samt att
alltid agera vid misstanke om korruption.
För fullständig information om
Handelsbankens Policyer hänvisas till
handelsbanken.se / Om banken / Hållbarhet / Policyer och
riktlinjer
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