SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN
Om den svenska pappers-, massa- och sågverksindustrin
September 2014

Om kvartalsrapporten
”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras
på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Rapporten kommer ut fyra gånger per år
och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra
intressenter.
Rapporten finns även på http://www.skogsindustrierna.org/pressrum/kvartalsrapport.
De jämförelser som redovisas avser samma period föregående år om inte annat anges.

Sammanfattning
•

•
•
•

•
•
•

Hittills i år har investeringar om sammanlagt
över sju miljarder kronor tillkännagivits i
massa-, pappers- och sågverksindustrin i
Sverige.
De
aviserade
investeringsprojekten
färdigställs 2014 - 2017.
Exportvärdet för skogsindustriprodukter steg
med nära fyra procent till 73 miljarder kronor
till och med juli.
Exporten av skogsindustriprodukter har
därmed fortsatt att utvecklas starkare än
exporten av alla varor.
Sågade trävaror
Fortsatt ökande konsumtion men marknaden
har dämpats sedan i våras.
Hög produktion i Sverige och Europa under
första halvåret.
Hög byggaktivitet i Sverige ökar trävarukonsumtionen.

•
•
•
•
•
•
•

Papper & Massa
Dämpad tillväxttakt i pappersproduktionen i
många länder efter starkare återhämtning år
2013.
Efterfrågan på grafiska papper i Europa
fortätter att sjunka, men i lägre takt.
Sverige: Pappersproduktionen i Sverige gick
tillbaka med fem procent januari – augusti.
Nedgången i produktion har hejdats.
Produktionen i Sverige av förpackningsmaterial och hygienpapper är på samma nivå
som under högkonjunkturåren 2007-2008.
Även takten i nedgången av pappersexporten
har sjunkit.
Leveranserna av massa globalt har stigit
något under januari – augusti.
Sverige, massa: högre produktion och export
de åtta första månaderna i år.
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Sågade trävaror
•
•
•

Fortsatt ökande konsumtion men
marknaden har dämpats sedan i våras.
Hög produktion i Sverige och Europa
under första halvåret.
Hög byggaktivitet i Sverige ökar
trävarukonsumtionen.

”Valutaindex för trävaruexport”, 2000 –
september 2014
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Svenska marknaden, sågverkens enskilt största,
har utvecklats väl i år. Leveranserna under första
halvåret ökade enligt vår uppskattning med
ungefär sju procent. Se mer om den positiva
utvecklingen på svensk byggmarknad på sid 4-5.
När det gäller Europamarknaden har de
allmänekonomiska utsikterna försämrats något
sedan juni, då förra rapporten utkom. Detta
innebär att byggaktiviteten riskerar att bli sämre
än vad man tidigare trott. Konsumtionen av trä
ökar därmed endast med någon eller högst ett par
procent i Europa i år. Det motsvarar i
storleksordning områdets förväntade BNPtillväxt.
Japan och Egypten är två viktiga marknader som
på kort sikt nu försämras, dock från ett mycket
gott läge. I Japan dämpas träkonsumtionen delvis
som en följd av den momsökning som infördes i
april. Leveranserna hit har redan minskat under
året och kan under andra halvåret förväntas
fortsätta minska jämfört med förra året.
Den för furuexporten så viktiga egyptiska
marknaden har varit extremt stark med
rekordhöga leveranser under första halvåret. Det
är inte möjligt att hålla kvar vid denna höga nivå
hela året eftersom leveranserna varit högre än
konsumtionen. Exportvolymen till Egypten har
därför börjat minska.
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Källa: Sveriges Riksbank, Skogsindustrierna
Diagrammet ovan visar svenska kronans
utveckling mot de viktigaste valutorna för
trävaruexport. Man kan konstatera att kronan
fortsatt att försvagas. Trots detta är kronan
fortfarande fyra procent starkare mot denna
”valutakorg” än genomsnittet sedan 2000.
Om man tittar på enskilda valutor så motsvarar
eurokursen däremot ganska exakt det historiska
snittet, medan de två andra stora trähandelsvalutorna, brittiska pundet och den amerikanska
dollarn, fortfarande är relativt svaga mot kronan.
Försvagningen av kronan har inneburit att
trävarupriset i svenska kronor utvecklats bättre än
priset i handelsvaluta under det senaste året,
tvärtom mot utvecklingen under 2011-2013. Det
framgår av grafen med prisindex nedan.
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och Österrike – har produktionen ökat relativt
kraftigt om än inte lika mycket som i Sverige.

Exportprisindex för sågade trävaror,
januari 2006- juli 2014
150

Produktion av sågade trävaror i Sverige,
2005–augusti 2014, rullande 12 månader
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Konjunkturinstitutets förtroendeindikator 1 för
sågverk har sedan fjärde kvartalet förra året
sjunkit men ligger i september kvar tydligt över
100. Det betyder att en majoritet av sågverken,
trots en något mer dämpad marknad efter
sommaren, upplever att marknaden successivt
stärks.
Förtroendeindikator ”Sågverk och
träimpregneringsindustri”
januari 2008-september 2014
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Fortsatt låga lager i början av hösten
Trots den höga produktionen har producenternas
lager, sett ur ett historiskt perspektiv, hållit sig
kvar på relativt låga nivåer.
Grafen nedan visar att lagernivån, här visad i
antal produktionsdagar, endast varit lägre under
2006-2007 då sågverken upplevde en mycket god
högkonjunktur. En viss lageruppbyggnad under
hösten och vintern är normalt och kan säkert
förväntas även detta år.
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Producenternas lager av sågade trävaror
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Ökande produktion
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Under de första åtta månaderna i år var
produktionen tio procent högre än samma period
förra året. Furuproduktionen har ökat något mer
än granproduktionen. Även i de övriga stora
producentländerna i Europa – Tyskland, Finland
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De totala leveranserna var sju procent högre
första halvåret, varav exporten ökade åtta procent.

1

Konjunkturbarometern september 2014,
Konjunkturinstitutet. Förtroendeindikatorn är en
sammanvägning av enkätsvar på ett antal frågor
om läget och framtidsutsikterna.
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Leveranser av sågade trävaror från svenska
sågverk under första halvåret
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Svenska sågverks leveranser januari-juni 2014,
fördelning per marknad
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Sveriges export av sågade trävaror t.o.m. juni
2014, rullande 12 månader
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Källa: SCB, Skogsindustrierna
De marknader som utmärkte sig mest positivt
under första halvåret var Storbritannien, Danmark
och framför allt Egypten. Av de större europamarknaderna har Frankrike fortsatt att backa.
Även exporten till Tyskland mattades under andra
kvartalet.
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Eftersom priserna också varit högre än samma
period förra året har sågverkens omsättning ökat
procentuellt sett mer. Värdet av exporten var hela
17 procent högre, totalt 12,8 miljarder kronor.
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Källa: SCB, Skogsindustrierna

Exporterad volym sågade och hyvlade trävaror
januari-juni 2014 samt procentuell förändring
Sågat och Förändring
hyvlat jämfört med
(1000 m3)
förra året
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521
-3%
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414
9%
Nederländerna
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286
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Källa: SCB. Volymer avrundade till närmaste
10 000 m3.

Byggaktiviteten ökar 2014 i Sverige
Inom byggsektorn framstår Sverige idag som ett
av de länder med bäst utveckling. Det betyder
emellertid inte att byggaktiviteten per invånare är
särskilt hög jämfört med många andra länder. Vi
bygger fortfarande få nya hus i Sverige.
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Påbörjade bostäder per månad i Sverige
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Byggbranschens* förbrukning av trä i Sverige,
procentuell förändring
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Källa: Prognoscentret
Enligt SCB:s statistik är aktiviteten nu något
högre än under högkonjunkturen 2006-2007 och
det är byggandet av flervåningshus som kommit
igång, medan marknaden för småhus fortfarande
är svag. Visserligen går det åt en begränsad
mängd trä vid nybyggnation av lägenheter men
utvecklingen får ändå ses som ett positivt tecken
även för trävaruproducenterna.

Träkonsumtionen enbart inom nybyggnation av
bostäder beräknas i år öka med nio procent,
medan renovering och tillbyggnad (ROT)
utvecklas långsammare, ungefär två procent. Det
är alltså nybyggnation som drar upp
trävarukonsumtionen för närvarande.

Enligt Prognoscentret kommer den ökade
aktiviteten i byggsektorn (nybygg och ROT)
generera en ökning av trävarukonsumtionen med
ungefär 140 000 kubikmeter eller 5 procent i år,
vilket framgår av diagrammet.

I och med de kraftiga uppgångarna för byggande i
år och förra året blir konkurrensen om
byggresurser, främst arbetskraft, en begränsande
faktor. Prognosen är därför att tillväxten mattas
nästa år. Detta är ett gott argument för ökat
industriellt träbyggande, vilket är mer tids- och
arbetskraftseffektivt än traditionellt platsbyggande.

Massa
•
•

Sverige: högre produktion och export de
åtta första månaderna i år.
Leveranser globalt har stigit något under
januari – augusti.

Marknaden rapporteras fortsatt god och
leveranserna globalt har stigit med nära en
procent till och med augusti. Särskilt blekt
barrsulfatmassa har haft god balans mellan utbud
och efterfrågan, medan stort utbud av
lövsulfatmassa bidragit till höga lagernivåer hos
producenterna.

Förtroendeindikatorn 2 för massaindustrin i
Sverige vände ner i september och följer därmed
tillverkningsindustrin totalt. Indikatorn ligger
något under sitt historiska genomsnitt.
Nedgången förklaras huvudsakligen av att
massatillverkarna
förväntar
sig
minskad
produktion de närmaste tre månaderna.

2

Konjunkturbarometern september 2014,
Konjunkturinstitutet. Förtroendeindikatorn är en
sammanvägning av enkätsvar på ett antal frågor
om läget och framtidsutsikterna.
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Förtroendeindikator ”Massaindustrin”
januari 2008–september 2014

Sveriges export av massa till EU,
rullande 12 månader, t o m augusti 2014
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Källa: Konjunkturinstitutet
Sverige – produktionen och exporten ökar
I Sverige har utvecklingen med ökad produktion
av massa 3 fortsatt, om än med dämpad tillväxttakt
– tillverkningen har stigit med drygt två procent
till och med augusti.

Asien dominerar för leveranser utanför EU, och
Kina är det enskilt största mottagarlandet efter
Tyskland. Exporten från Sverige till Kina går
tillbaka, i linje med dämpad tillväxttakt i Kinas
papperstillverkning. Exporten till Indien har visat
stark ökning.
Sveriges export av massa till Kina,
rullande 12 månader, t o m augusti 2014

Produktion av marknadsmassa i Sverige
2004–augusti 2014, rullande 12 månader
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Internationellt – ökade leveranser totalt de
åtta första månaderna
Även massaexporten har fortsatt starkt; till och
med augusti har den stigit med nära fem procent
eller 100 000 ton. Exporten till EU har ökat med
drygt tre procent. Ökad pappersproduktion i vissa
länder (se avsnittet Papper) och därmed större
massabehov är en orsak. Även till vissa länder i
Europa utanför EU har exporten utvecklats väl.

Massaleveranserna globalt (blekt sulfatmassa) har
successivt stärkts under året och ökat med nära en
procent till och med augusti, efter ökning även
under 2013.
Leveranserna har stigit till samtliga regioner med
undantag av USA. Till Kina har leveranserna
globalt ökat med nära fyra procent.

3

I denna rapport behandlas enbart den massa
som säljs på den öppna marknaden, till skillnad
från massa som tillverkas för brukens egen
pappersproduktion.
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Globala leveranser av blekt sulfatmassa,
ackumulerad procentuell förändring
jan–aug 2014, jämfört med jan–aug 2013

Massapriset kan röra sig snabbt uppåt eller nedåt,
se
följande
diagram.
Lagerförändringar,
kapacitetsutnyttjande och marknadsförväntningar
hos köpare och säljare har stor inverkan på
prisutvecklingen. Även valutakursförändringar
kan ha betydelse.
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Källa: European Pulp Industry Sector
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Lagren av blekt sulfatmassa hos tillverkarna
globalt gick ner kraftigt i mitten av året och har
därefter stigit. I augusti var de 38 dagar, samma
nivå som för ett år sedan. Liksom tidigare är det
lagren av blekt sulfatmassa av lövved som är
högst, men flera tillverkare rapporterar god
efterfrågan. För massa av barrved, som är den
enskilt största massaprodukten i Sverige, var
lagren trots ökning på en nivå som betecknas som
balanserade.
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Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna
Massapriset höjdes i augusti – till 930 dollar –
efter att ha legat stilla sedan slutet av första
kvartalet. Höjningen sedan årsskiftet motsvarar
cirka tre procent. Omräknat i svenska kronor blir
höjningen större eftersom svenska kronan
försvagats mot dollarn under jämförelseperioden.

Papper
•

•
•
•

Sverige: Pappersproduktionen i Sverige
gick tillbaka med fem procent januari –
augusti. Nedgången i produktion har
hejdats.
Även takten i nedgången av pappersexporten har sjunkit.
Dämpad tillväxttakt i många länder, efter
starkare återhämtning år 2013.
Efterfrågan på grafiska papper i Europa
fortätter att sjunka, men i lägre takt.

Nedgången i Sveriges pappersproduktion har
hejdats, men produktionen nära fem procent
lägre till och med augusti.

Den svaga återhämtningen i världskonjunkturen
fortätter att avspeglas i generellt svag efterfrågan
på papper. Den strukturella minskningen i
konsumtion av grafiska papper fortsätter, om än i
lägre takt. I flera av de länder som visat stigande
pappersproduktion sedan något år tillbaka noteras
en dämpad ökningstakt.
I Sverige har pappersproduktionen till och med
augusti gått tillbaka med 4,6 procent. Takten i
tillbakagången har minskat allteftersom den
siffermässiga effekten av nedlagd kapacitet
klingar av.
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Produktion av papper i Sverige,
2004–augusti 2014, rullande 12 månader

Förtroendeindikatorn vände uppåt senaste
månaden

12,5

Förtroendeindikatorn 4 för pappersindustrin vände
starkt uppåt i september, efter nedgång i augusti.
Huvudorsaken är bedömningen om förväntad
ökad produktion de närmaste tre månaderna och
förbättring av lagersituationen för färdigvaror.
Indikatorn ligger nu 14 enheter över sitt
historiska genomsnitt och är den högsta på fyra
år.
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Förtroendeindikator ”Pappers–och
pappindustrin” januari 2008–september 2014
Effekten av nedlagd kapacitet för produktion av
grafiska papper framgår tydligt av följande
diagram. Produktionen av papper och kartong,
exklusive grafiska papper, ligger på samma nivå
som under högkonjunkturåren 2007-2008.
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Produktion av papper i Sverige,
fördelat grafiskt papper och övriga
papperskvaliteter, rullande 12 månader
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Källa: Konjunkturinstitutet
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Takten i nedgången av pappersexporten från
Sverige har minskat
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Tillverkningen av wellpappmaterial, förpackningspapper och kartong har stigit med nära tre
procent de första åtta månaderna. Förpackningsmaterial ökar sin vikt i den svenska
pappersindustrins produktmix och utgör nu 55
procent. Detta är en följd av nedgången i
produktion av grafiska papper och av den
omställning som inletts vid några bruk till
tillverkning av förpackningsmaterial som
ersättning för tillverkning av grafiska papper.
Tillverkningen av grafiska papper har minskat
med 13 procent till och med augusti; störst är
tillbakagången för tidningspapper.

Hittills i år (till och med augusti) har pappersexporten från Sverige gått tillbaka med nära fem
procent eller 300 000 ton. Det motsvarar
årsproduktionen vid en mellanstor pappersmaskin. Takten i exportnedgången har dock
hejdats, och de senaste tre månaderna är exporten
på samma nivå som året före.
Det är tidningspapper som svarar för största
minskningen, med 30 procent, men också
exporten av magasinspapper och så kallat träfritt
tryckpapper (bland annat kopieringspapper) har
sjunkit. Exporten av hygienpapper har stigit
liksom exporten av förpackningsmaterial, vilken
ökat med nära fyra procent.
Exporten till EU, den svenska pappersindustrins
huvudmarknad,
avspeglar
konsumtions4

Konjunkturbarometern september 2014,
Konjunkturinstitutet. Förtroendeindikatorn är en
sammanvägning av enkätsvar på ett antal frågor
om läget och framtidsutsikterna.
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utvecklingen och har fortsatt att gå tillbaka. Den
sjönk med nära sju procent januari – augusti. Det
är exporten av tryckpapper som minskat medan
exporten av hygienpapper, förpackningspapper
och wellpappmaterial stigit.
Sveriges pappersexport till EU,
rullande 12 månader, t o m augusti 2014
8,0

Miljoner ton

7,5

7,0

6,5

6,0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Till Asien som helhet har exporten återhämtat sig
de senaste tre månaderna och är nu marginellt
lägre än föregående år. Exporten av grafiska
papper och av kartong har stigit starkt. Exporten
till Asien utgör 15 procent av den totala exporten.

För Kina är, som ofta framhållits i denna rapport,
uppgifterna osäkra. Vi noterar här att tillväxten i
pappersproduktionen fortsätter men i betydligt
lägre takt än under 00-talet. I Kina pågår
parallellt stängning av små, miljöbelastande
enheter med byggande av nya, stora, state-of-theart maskiner eller bruk. I år har myndigheterna
beordrat stängning av massa- och papperskapacitet om 4,6 miljoner ton. Förra året
beordrades stängning av drygt 7 miljoner ton, och
under 2011-2012 påtvingades stängning av
sammanlagt omkring 20 miljoner ton. Syftet är
renare produktion och lägre energiförbrukning,
men även stimulans till investeringar i ny
kapacitet för att bidra till den ekonomiska
tillväxten generellt. Trots omfattande nedläggningar sker ett nettotillskott av produktionskapacitet, vilket i kombination med svag
efterfrågan lett till överkapacitet.
Generellt svag export av varor från asiatiska
länder har medfört dämpad efterfrågan på
förpackningsmaterial, och konkurrensen mellan
leverantörer pressar priserna.
Procentuell förändring av pappersproduktion i
vissa länder, jan-jul 2014/2013 och 2013/2012

Försvagad återhämtning i pappersproduktion
i flera länder
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Återhämtningen i pappersproduktionen fortsätter,
men tillväxten är svag i många länder. I Kanada
har tillväxttakten mer än halverats jämfört med
helåret 2013, till 1,4 procent årets första sju
månader. Produktionen av tidningspapper och
wellpappmaterial växer starkt medan andra
kvaliteter går tillbaka.
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Källa: CEPI
Japan har god tillväxttakt på nära tre procent till
och med juli, starkare för förpackningsmaterial än
för tryckpapper. Införande av höjd moms i början
av andra kvartalet ledde till tillfälligt stark
försäljningsuppgång inför skattehöjningen, med
stark nedgång därefter. En viss normalisering har
skett för förpackningsmaterial. Leveranser till den
inhemska marknaden har dämpats totalt sett,
delvis kompenserad av exportökning.

I USA har produktionen till och med juli gått
tillbaka med nära två procent; minskningen är
hänförlig till tidningspapper och andra grafiska
papper men även förpackningssidan visar svag
utveckling med endast marginellt ökad
produktion. Liksom i Europa konverteras
pappersmaskiner från tillverkning av grafiska
papper till förpackningsmaterial.

I tillväxtländer som Brasilien och Sydkorea har
tillväxten saktat in till att vara endast marginellt
positiv.

I Europa som helhet tycks nedgången i
pappersproduktionen ha hejdats och produktionen
var på oförändrad nivå de sju första månaderna.
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Europeisk efterfrågan av grafiskt papper
2007-2013, januari-juli 2014/2013
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Bland de större tillverkningsländerna i Europa
visade Tyskland ökad produktion liksom Italien
och Frankrike, och i Polen fortsätter den
mångåriga tillväxten i pappersproduktionen. Det
är nu Sverige som utmärks av stor minskning av
produktionen till följd av nedlagd kapacitet. Även
i Finland, Spanien och Storbritannien har
produktionen sjunkit.

25
20
15

1,0
0,5

0

8,50

1,5

10
5

Produktion av papper i Europa (CEPI),
per månad 2009–2014
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12 mån glidande medelvärde

Källa: CEPI, Skogsindustrierna
I Europa sjönk tillverkningen av grafiska papper,
inklusive tidningspapper, med nära tre procent
första sju månaderna, enligt preliminära
uppgifter. Inte bara minskad efterfrågan i Europa
har orsakat minskad produktion utan även svag
efterfrågan på exportmarknader utanför Europa
har medfört att leveranserna till dessa marknader
från europeiska tillverkare sjunkit.
Efterfrågan på förpackningsmaterial och hygienpapper är starkare och produktionen steg med
nära två procent för förpackningsmaterial och var
i stort oförändrad för hygienpapper.

Konsumtion och efterfrågan i Europa
Efterfrågan i Europa på grafiska papper fortsätter
att sjunka, men i lägre takt än förra året. Till och
med juli har efterfrågan i Europa minskat med
drygt två procent eller 400 000 ton. Trots
omfattande nedläggningar av kapacitet råder
fortsatt överkapacitet på en del kvalitetsområden.

I följande diagram visas den ackumulerade
utvecklingen av leveranser av så kallat träfritt
bestruket tryckpapper från bruk i Europa till alla
marknader (vänstra delen) och efterfrågan av
denna papperskvalitet i Europa (högra delen).
Efterfrågan definieras som summan av
leveranser från europeiska bruk och import till
Europa. Nedgången i leveranser och efterfrågan
hejdades från mitten av 2013, och takten i
nedgången sjunker fortsatt 2014. Stängning av
kapacitet förbättrar marknadsbalansen.
Bestruket träfritt papper i Europa procentuell
förändring 2014/2013, ackumulerat

Källa: Euro-Graph
För så kallat obestruket träfritt tryckpapper, som
innefattar bland annat kopieringspapper, noteras
en ökad efterfrågan med nära två procent första
halvåret.
Förpackningsmaterial har liksom föregående år
haft en relativt starkare utveckling. Leveranserna
av kartong med användningsområde inom
exempelvis livsmedel och läkemedel sjönk dock
första halvåret med en procent efter förra årets
ökning om fem procent. Det är blandade signaler
om orderläget.
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Exportvärde, investeringar
•
•
•
•

•

Exportvärdet för skogsindustriprodukter
steg med nära fyra procent till 73
miljarder kronor januari - juli.
Exporten av skogsindustriprodukter har
därmed fortsatt att utvecklas starkare än
exporten av alla varor.
Mer än hälften av skogsindustriexporten
är export av papper.
Hittills i år har investeringar om
sammanlagt över sju miljarder kronor
tillkännagivits i massa-, pappers- och
sågverksindustrin.
De
aviserade
investeringsprojekten
färdigställs 2014 - 2017.

även här med stora variationer mellan olika
produktgrupper. Den stora gruppen maskiner
minskade exportvärdet med två procent medan
den likaledes stora gruppen vägfordon ökade med
sju procent.
Procentuell förändring av exportvärde för
skogsindustriprodukter samt alla varor,
ackumulerat 2014/2013
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Exportvärdet av skogsindustriprodukter steg med
nära fyra procent årets första sju månader.
Exporten av skogsindustriprodukter fortsätter
därmed att utvecklas starkare än exporten av alla
varor, men skillnaden minskar.
Återhämtningen av exporten har fortsatt under
året och under de första sju månaderna steg
värdet av skogsindustriexporten med nära fyra
procent och uppgick till 73 miljarder kronor.
Starkast exportvärdesökning noterades för sågade
trävaror som stigit med 15 procent. Det är stark
volymökning och prisökning (exportmedel-pris i
svenska kronor) som gett den stora värdeökningen.
Även exportvärdet av massa har stigit kraftigt
eller med åtta procent som ett resultat av ökad
exportvolym och högre medelexportpris i svenska
kronor.
För papper däremot har exportvärdet sjunkit med
drygt en procent. Minskad exportvolym är
huvudförklaringen, men ett marginellt högre
exportmedelpris i svenska kronor noteras.
Exportvärdet för alla varor från Sverige steg med
drygt två procent de första sju månaderna.
Verkstadsvaror totalt steg med två procent men

jan feb mar apr maj jun

jul aug sep okt nov dec

Skogsindustriprodukter

Alla varor

Källa: SCB

Liksom föregående år har alltså exporten för
skogsindustriprodukter totalt sett utvecklats bättre
än den totala varuexporten.

Nya investeringar har aviserats i skogsindustrin;
nu sammanlagt över 7 miljarder kronor
I förra kvartalsrapporten (juni 2014) redogjorde
vi för de stora investeringar som aviserats i
massa- respektive kartongtillverkning vid bruken
i Värö, Mörrum, Gävle och Gruvön. Sedan dess
har
ytterligare
två
stora
investeringar
tillkännagivits: BillerudKorsnäs bygger om
kartongmaskinen
i
Frövi
och
utökar
massakapacitet i Rockhammar, och SCA bygger
ny såglinje och utökar torkkapaciteten vid
sågverket i Tunadal. Den nya såglinjen kommer
att ersätta de tre befintliga linjerna. Sammanlagt
under året har nu investeringar för över sju
miljarder kronor tillkännagivits. Projekten
färdigställs under 2014 – 2017.
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Om svensk skogsindustri
Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Av svensk industris sysselsättning, omsättning och
förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9 – 12 procent. Andelen av den svenska varuexporten är 11 procent,
vilket motsvarade 120 miljarder kronor år 2013. Den svenska skogsindustrin är starkt exportinriktad. Av
massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90 procent, och motsvarande för sågade trävaror är nära 75
procent. Sverige är väldens tredje största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror.
Om branschorganisationen Skogsindustrierna
Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och
arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och papperstillverkare i sammanlagt 23
företag/koncerner och cirka 115 sågverk inom cirka 60 företag/koncerner. Organisationens uppgift är att stärka
företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.
Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom
organisationen Industriarbetsgivarna.
Om Kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin?”
”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och
dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på
Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en
bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter.
Rapporten finns på http://www.skogsindustrierna.org/pressrum/kvartalsrapport.
Kontakt:
Marianne Svensén
Skogsindustrierna
Box 55525
10204 Stockholm
marianne.svensen@skogsindustrierna.org
Telefon: +46 706 05 99 97
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