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III 

Sammanfattning 

Uppsatsen beskriver omfattningen av svenska skogsinvesteringar i Estland, Lettland 
och Litauen. Studien kartlägger även de största aktörerna, investeringsmotiv och 
signifikanta skillnader i skogliga förutsättningar i de olika länderna.  

Eftersom vi inte har funnit tidigare studier av svenska skogsinvesteringar i något av 
dessa länder, har studien baserats på officiell statistik och faktauppgifter, 
litteraturstudier, intervjuer, e-postkommunikation, samt information från 
webbplatser. Vi har även genomfört intervjuer i form av en enkät med utvalda 
skogsägare. 

Resultat och analys innehåller en beskrivning av de skogliga parametrarna för 
respektive land, en sammanställning av enkätsvar, samt uppgifter om 
skogsmarkspriser i Baltikum. 

Baserat på vår uppskattning omfattar de svenska skogsinvesteringarna i Baltikum ca 
300 000 ha, varav 150 - 200 000 ha i Lettland, ca 100 000 ha i Estland och ca 30 000 
ha i Litauen. Detta motsvarar ca 4 % av skogsarealen i Baltikum.  

Bland skogsbolagen är de största aktörerna Bergvik Skog, Södra Skogsägarna, 
Tornator och Skogssällskapet som totalt äger 115 000 ha. Bland investeringsfonderna 
är SPP & Storebrand och Europeiska Skogsfonden störst och bland 
privatpersoner/företag är t.ex. Custos, Realfond, Koberg Gåsevadsholms 
Godsförvaltning och Bockasjö Skogar stora investerare. Över 1 500 privata svenska 
skogsägare äger skog i Estland, huvudsakligen av familjemässiga skäl. 

Investeringsmotiv är framtida värdestegring med en investeringshorisont på ca 10 år. 
För privata skogsägare i Estland kan även andra faktorer vara viktiga. 

De skogliga skillnaderna mellan länderna är främst att Lettland har den största 
skogsarealen och den största avverkningen i förhållande till tillväxt, samt en avsevärt 
lägre barrskogsandel i privatägda skogar och en medelareal på 10,3 ha per 
skogsfastighet. Estland har den största andelen privatägd skog, den största andelen 
mark avsatt för naturskydd och en medelareal på 9,1 ha per skogsfastighet. Litauen 
har den minsta andelen skogsmark och följaktligen en hög andel åkermark, samt den 
lägsta avverkningen i förhållande till tillväxt. I jämförelse med Estland och Lettland 
har Litauen den största andelen statligt ägd skog där ca 260 000 ha skall privatiseras, 
en mycket liten avverkningsvolym för privata skogsägare och en medelareal på 3,5 
ha per skogsfastighet. Lettland svarade 2010 för 39 % av Sveriges virkesimport av 
skogsråvara, jämfört med 14 % för Estland och 5 % för Litauen. 

Skogslagstiftningen i Estland har relativt sett minst restriktioner, medan Litauen har 
de striktaste kraven. Lagstiftningen har likheter med den svenska men den innebär en 
starkare detaljstyrning med bl.a. anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga 
skogsåtgärder. Lägsta tillåtna slutavverkningsålder är markant högre än i Sverige. I 
Lettland och Litauen sker utländskt ägande genom inhemska bolag, medan Estland 
även tillåter utländska privatpersoner att äga skog. 
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Summary 

This thesis examines the extent of Swedish forest investments in Estonia, Latvia and 
Lithuania. The study is also surveying the largest investors, investment motives and 
forestry differences between the countries.  

Since we did not find any previous studies of Swedish forest investments in any of 
the countries, we have based the thesis on official statistics and facts, literature, 
interviews, e-mail correspondence, and information from web pages. We have also 
carried out an in-depth study with selected Swedish forest owners in the Baltic 
countries. 

The chapter "Result and analysis" includes plotting forestry parameters for each 
country, a summary of the in-depth study of forest owners and data on forest land 
prices. 

Based on our estimates, the Swedish forest investments in the Baltic countries 
comprise approximately 300 000 ha, whereof 150 – 200 000 ha in Latvia, about  
100 000 ha in Estonia and 30 000 ha in Lithuania. This corresponds to about 4% of 
the forest land in the Baltic countries. 

Among the forestry companies the largest are Bergvik Skog, Södra, Tornator and 
Skogssällskapet, jointly with 115 000 ha. Amongst forest investment funds SPP & 
Storebrand and Europeiska Skogsfonden are the largest, amongst private/company 
forest owners the largest are Custos, Realfond, Koberg and Gåsevadsholms 
Godsförvaltning and Bockasjö Skogar. More than 1 500 Swedish private individual 
owns forest in Estonia, mainly of family reasons. 

The investment objective is appreciation with a 10 year deadline. Individual forest 
owners in Estonia, may have further reasons. 

The forestry differences between the countries are mainly that Latvia has the largest 
forest area, the largest felling compared to growth, a considerably lower quota of 
softwood in private forests, and an average forest area of 10.3 ha per forest property.  
Estonia has the largest share of privately owned forests, the largest share of nature 
protected forest land, and an average forest property area of 9.1 ha. 
Lithuania has the smallest share of forest land of all land and the largest share of 
arable land, the smallest felling compared to growth, the largest share of state owned 
forests with plans for privatization of 260 000 ha, a minor felling volume for private 
forest owners and an average forest property area of 3.5 ha.  
Latvia accounted 2010 for 39 % of the Swedish import of forest raw material, 
compared to 14 % for Estonia and 5 % for Lithuania. 

The forest legislation in Estonia has relatively the least restrictions, while Lithuania 
has the most. The legislation resembles the corresponding in Sweden, but has a 
stricter and a more detailed control, including notification or licensing for forest 
actions. The minimum rotation age is considerably higher than in Sweden. In Latvia 
and Lithuania foreign investments can only be accomplished by domestic companies, 
while individual foreigners may buy and own forest land in Estonia. 
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Abstract 

This thesis examines the extent of the Swedish forest investments in Estonia, Latvia 
and Lithuania. The study also surveys the largest investors, investment motives and 
forestry differences between the countries. 
Based on our estimates, the Swedish forest investments in the Baltic countries 
comprise approximately 300 000 ha, whereof 150 – 200 000 ha in Latvia, about  
100 000 ha in Estonia and 30 000 ha in Lithuania. This corresponds to about 4 % of 
the forest land in the Baltic countries. 

The investment objective is appreciation with a 10-year deadline. Individual forest 
owners in Estonia may have further reasons. 
The forest legislation in Estonia has relatively the least restrictions, while Lithuania 
has the most. 

Keywords: Baltic countries, forestry, Swedish investments, forest legislation. 
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Förord 

Med givande studier i skogs- och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö som bas, 
har vårt intresse för internationellt skogsbruk ökat. Vår kunskap om skogsbruk i de 
baltiska länderna har varit starkt begränsad, samtidigt som dessa länder är av mycket 
stor vikt för svensk råvaruförsörjning och omfattande svenska skogsinvesteringar är 
gjorda i dessa länder.  

Eftersom svenska skogsinvesteringar inte tidigare är kartlagda, har vi valt detta som 
ämne för vår studie. Den största delen av vårt arbete har avsett informationssökning. 
Eftersom länderna skiljer sig åt på många plan och mycket information endast finns 
tillgänglig på nationella språk, har det varit synnerligen omständligt att finna 
relevanta fakta. Vi har under arbetet etablerat många goda kontakter som gett oss tips 
och information. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till Vilis Brukas docent vid SLU i Alnarp, som hjälpt oss 
med kontakter i både Litauen och Lettland, till Andis Lazdins, forskare vid Latvian 
State Forestry Research Center, som hjälpt oss med fakta om Lettland och till Sven 
Andersson, som hjälpt oss med fakta om Estland.  

Vi vill även tacka Claes Svensson från Södra, Lars-Göran Hedlund från Bergvik 
Skog, Mats Magnusson från Skogssällskapet, Per-Olof Johansson från Bockasjö 
Skogar och Anders Nilsson från Zaveria. De har alla gett oss intressanta svar på vår 
enkät. 

Slutligen ett tack även till vår handledare Matti Flinkman.   

 

Växjö 2013-05-27 

Alf Petersson Gert Åkesson 
alf@gredeby.se gert.aakeson@telia.com 
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Alf Petersson och Gert Åkesson 

1. Introduktion 

Detta kapitel beskriver bakgrund och syfte för uppsatsen, tillsammans med 
de avgränsningar vi har gjort. 

 
1.1 Bakgrund 

Sedan baltstaternas självständighet har svenska intressenter gjort stora 
investeringar i skogsfastigheter i Estland, Lettland och Litauen. Aktörer är 
såväl skogsägarföreningar som Södra, skogsbolag som Bergvik Skog, 
skogsfonder som Europeiska Skogsfonden och privatpersoner i egen regi 
eller genom Skogssällskapet.  

Baltic Forest Fund (2013), en aktör i Baltstaterna motiverar varför man skall 
investera i skogsfastigheter i Baltikum: "Lägre priser på skogsfastigheter 
trots att vi har en gemensam virkesmarknad runt Östersjön. Vi tror därför 
över tiden på bättre avkastning av skogsfastigheter än i Sverige." På sikt 
anser de att priserna kommer att utjämnas. Faktorer som påverkar detta är 
utökad utbyggnad av inhemsk skogsindustri, ökade möjligheter för belåning 
och ökad efterfrågan på biobränsle inom EU. 

Vi har inte funnit tidigare undersökningar om svenska skogsinvesteringar i 
Baltikum och har därför genom denna uppsats sökt sammanställa fakta och 
kriterier för dessa investeringar. Vi har även sökt utröna om motiven för 
investeringarna är framtida värdestegring eller säkrad råvarutillgång. 

Tidningsartiklar om investeringar, på samma sätt som de exkursioner och 
seminarier som erbjuds, fokuserar på Lettland och Estland, medan 
information om Litauen är mer begränsad. En frågeställning är därför om 
utländska investeringar i Litauen är av avsevärt mindre omfattning. 

Det är naturligt att betrakta länderna som relativt homogena vad avser 
skogsmark. De är ju endast 40 mil från Sverige, på ungefär samma 
breddgrad och med en yta motsvarande Götaland och Svealand. Därför 
borde de skogligt vara relativt lika länderna emellan. Vilka är i så fall skälen 
till skillnader i investeringar? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete var att:  

‐ Beskriva skillnaderna i förutsättningar mellan Lettland, Litauen och 
Estland, framför allt avseende skogliga förutsättningar och nationella 
regelverk för skogsproduktion. 

‐ Kartlägga aktörer och omfattning av svenska skogsinvesteringar i de 
tre länderna. 

‐ Söka motiven till dessa investeringar. 

‐ Söka förklaring till skillnader i investeringar mellan länderna.  

  
 

1.3 Avgränsningar 

Begränsningarna i form av den tid och de resurser som anslagits för en 
kandidatuppsats, har inneburit att studien behövt avgränsas.  

Följande avgränsningar gjordes: 

‐ Kartläggningen av investerare begränsades till ett fåtal svenska 
aktörer i respektive land.  

‐ Den kartlagda omfattningen av investeringarna avser areal, ej värde. 

‐ Kartläggningen omfattar endast svenska investeringar i 
skogsfastigheter. 

‐ Investeringarnas lönsamhet och investeringshorisont uteslöts. 

‐ De skogliga skillnaderna mellan länderna är ej fullständigt beskrivna. 
Skillnaderna beskrivs endast övergripande och med ett begränsat 
antal parametrar, för att skapa underlag till en bedömning av 
skillnadernas signifikans som investeringskriterium. 

‐ Skillnaderna i investeringsnivå fokuserades på en jämförelse mellan 
Litauen och de övriga länderna.  
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2. Teori  arbetshypotes för studien om svenska 
skogsinvesteringar i Baltikum 

Eftersom inte några andra studier kunde hittas av svenska eller utländska 
skogsinvesteringar varken i Baltikum som helhet eller i något av de enskilda 
länderna, var vår arbetshypotes: 

‐ att svenska investerare gjort markanta förvärv av skogsmark i 
Baltikum och att omfattningen i areal av investeringarna kan 
kartläggas eller uppskattas. 

‐ att de svenska investeringarna i Litauen är starkt begränsade, jämfört 
med Estland och Lettland och att de skogliga parametrarna är 
avgörande för val av land för investering. 

Skogsmarksareal och virkesvolym är centrala begrepp i denna studie. I 
rapporten används förkortningen Kha för att beteckna 1 000 ha och Mm3 för 
att beteckna 1 000 000 m3.  

 

 
3. Material och metod 

Studien baserades på en kvalitativ analys av ett flertal källor. 

Skillnaderna i förutsättningarna mellan de tre länderna beskrevs framför allt 
avseende skogliga förutsättningar och nationella regelverk för 
skogsproduktion. Som grund för beskrivningen av de skogliga skillnaderna 
och skillnaderna i nationella regelverk mellan länderna användes officiell 
skogsstatistik, faktauppgifter från myndigheter och statliga skogsägare, 
litteraturstudier samt nationella skogs- och ägarlagstiftningar. 

Kartläggningen av aktörer och omfattning av svenska skogsinvesteringar 
gjordes för Estland, Lettland och Litauen. Vid denna kartläggning användes 
officiella faktauppgifter från respektive lands skogsmyndigheter. Även 
skogsägare, lokala skogsforskare och skogsförvaltare kontaktades. Lazdins 
(2012) hänvisade till en ägarsammanställning i nättidskriften Pietiek (2013), 
vilken även ingår i underlaget. 

Aktörernas motiv till sina investeringar har undersökts genom en 
enkätundersökning till utvalda skogsägare i respektive land. Enkäten 
riktades till ett begränsat antal stora och små skogsägare. 

Enkätsvar och intervjuer användes som underlag för att söka förklaring till 
skillnaderna i investeringar mellan länderna. 
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Omfattande faktasökningar genomfördes på internet. I många fall fanns 
uppgifter endast tillgängliga på nationellt språk och Google Translate 
användes för översättningar, vilket innebar en osäkerhetsfaktor. 
Informationskällorna var inte direkt jämförbara. I vissa fall var uppgifterna 
från olika år, vår studie bedrevs under 14 månader, och visst källmaterial 
hade en lägre signifikans. Tillsammans skapade ändå källorna en god 
sammanvägd bild.  

Definitionen av skogsmark skiljer sig mellan FAO´s definition och de 
enskilda ländernas definitioner, huvudsakligen avseende minimiareal. FAO 
kräver en skogsareal av minst 0,5 ha jämfört med 0,1 ha i de enskilda 
länderna. I denna studie valdes definitionen av skogsmark enligt respektive 
lands definition (FAO 2013). Detta minskar studiens validitet och försvårar 
globala jämförelser.  
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4. Genomförande 

Under mars, april och maj 2012 påbörjades arbetet genom faktainsamling på 
bland annat internet. Vidare etablerades ett kontaktnät av skogsägare, 
forskare och andra experter inom området. I slutet av maj genomförde 
Linnéuniversitetet en arrangerad studieresa inom kursen 2TS997 
Internationellt skogsbruk och skogsägande till Lettland och Estland. Under 
studieresan genomfördes utifrån en enkät intervjuer med tre skogsägare i 
Lettland: Bergvik Skog, Bockasjö Skogar och Zaveria. Det konstaterades att 
det inte var möjligt att få tillgång till myndigheternas fastighetsregister. 

Därefter gjordes ett uppehåll i arbetet, som återupptogs i mars 2013 och 
avslutades i maj 2013. Under 2013 genomfördes intervjuer med företrädare 
för Södra Skogsägarna, SIA Skogssällskapet, samt S A Skogvaktare med 
intressen och tillika skogsägare i Estland. Telefonintervjuer genomfördes 
med företrädare för Baltic Forest Fund och Hede Baltic Lietudan. 
Skogsägarenkäten genomfördes därmed under två olika kalenderår. 
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel beskriver länderna övergripande, de skogliga förutsättningarna 
och de svenska investeringarna i Lettland, Litauen och Estland. Kapitlet 
innehåller även en sammanställning av enkätsvar från ett urval svenska 
investerare och en sammanställning av skogspriser. Kapitlet avslutas med en 
jämförelse mellan länderna av de skogliga förutsättningarna och de svenska 
investeringarna. 

 
5.1 Lettland 

 
5.1.1 Basfakta 

 Tabell 1. Landsfakta Lettland (Svenska Ambassaden Riga 2013, FRA 2010). 
Officiellt namn:  Republiken Lettland (Latvijas Republika)

Huvudstad:   Riga (ca 720 000 inv.)

Språk:   Lettiska (officiella språket), ryska modersmål för ca 30 % av befolkn. 

Yta:   64 589 km2 varav 2 550 km2 insjöar (ca 1/7 av Sverige) 

Folkmängd:   2,26 miljoner

   Letter (59,2 %), ryssar (28 %), vitryssar (3,7 %), ukrainare (2,5 %),  

   polacker (2,4 %), övriga (4,2 %)

Födelsetal:   ‐ 0,60 % 

Religion:   Lutheraner, katoliker, rysk‐ortodoxa

Statsskick:   Republik 

President:   Valdis Zatlers (vald i juli 2007)

Regeringschef:  Valdis Dombrovskis (sedan mars 2009)

Regeringspartier:   Enighet och De Gröna och Bondeförbundet.

Parlament:   Saeiman (en kammare med 100 platser)

Valuta:   Lat (LVL) 1 Lat=ca 13,90 SEK (November 2010)

BNP/capita:   5 400 EUR. Arbetslöshet 15,9 % (okt 2012)

Exportländer:  Litauen, Estland, Ryssland och Tyskland. Sverige nr 5 (6 %) 

Importländer:  Tyskland, Litauen, Ryssland och Estland. Sverige nr 7 (4 %) 

Exportprodukter:   Trävaror, metallprodukter

Statsskuld:   32,1 % av BNP

Av Tabell 1 framgår att Lettland har ett negativt födelsetal och en stor rysk 
minoritet. Skogsindustri och trävaror är landets viktigaste näringsgren. 
Sverige är det femte viktigaste exportlandet och det sjunde viktigaste 
importlandet för Lettland.  
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5.1.2 Historia 

Lettland har en variationsrik historia, från provinsen Livonia under tyskt 
välde på 1100-talet, som kolonialmakt med kolonier i Västindien och 
Gambia på 1400-talet (Norström & Gustafsson 2005). År 1621 erövrade 
Gustav II Adolf Riga och fem år senare var hela Livland under svenskt styre. 
Livland bestod av södra Estland och norra respektive mellersta Lettland. I 
norr gränsade Livland till Svenska Estland och i söder till de polska 
provinserna Kurland och Polska Livland. Efter Karl XII och hans armes 
nederlag vid Poltava och Sveriges nederlag i det stora Nordiska kriget, 
förlorade Sverige kontrollen över Livland (Wikipedia 2013:1). Under den 
svenska tiden skedde viss invandring till Livland. Nuvarande Lettland kom 
därefter att hamna under ryskt välde fram till första världskriget. 

År 1918 utropades Lettland till självständig stat och erkändes av 
Sovjetunionen som självständig stat 1920. Efter andra världskriget 
annekterades Lettland till Sovjetunionen och ca 6 000 letter flydde till 
Sverige, medan ca 150 000 flydde till Tyskland och sedermera Nordamerika 
och Australien. 

Efter 1980-talets ”Perestrojka” i Sovjetunionen utropades Lettland ånyo till 
självständig stat 21 augusti 1991. År 2004 uppnåddes de två största 
utrikespolitiska målen sedan självständigheten, nämligen att bli medlem i 
EU och NATO (Svenska Ambassaden Riga 2013). 

 
5.1.3 Skogsbrukets förutsättningar 

Inlandsisen som täckte Lettland, har satt tydliga spår i form av drumliner 
och ändmoräner med riklig förekomst av finare sandjord, som kommit med 
isen från Sverige. De östra och västra delarna av landet är till stora delar 
täckta med lerjordar och är kuperade, medan den norra delen är mycket 
sandrik, flack och låglänt. Lettland ingår i den Boreonemorala växtzonen 
(Johansson 2012:1).  

Skogsarealen i Lettland är 3,22 Mha, vilket utgör 51,9 % av landytan. Staten 
äger 47,2 % och andra ägare 52,8 % (Latvijas Statististika 2013). Andelen 
skog har expanderat kraftigt sedan 1923, då skogen endast täckte 23 % av 
landytan. Idag är virkesförrådet 3,5 gånger större än på 1920-talet (Rubene 
2010, LIAA 2013). Virkesförrådet har ökat kraftigt sedan andra världskriget 
(Figur 1) och har successivt fortsatt att öka. Under den senaste 10-
årsperioden var ökningen 170 Mm3, vilket uppnåtts genom åkerplantering 
och effektivare skogsskötsel. Uppgiften från 1935 får betraktas som osäker. 
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                       Figur 1. Totalt virkesförråd i Lettland, Mm3  
                                       (Skogsmyndigheten Lettland 2013). 

 

 Figur 2. Trädslagsfördelning för all skog i Lettland, %  
(Skogsmyndigheten Lettland 2013). 

 

 Figur 3. Trädslagsfördelning för statlig skog i Lettland, % 
(Skogsmyndigheten Lettland 2013). 
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Figur 2 och 3 beskriver trädslagsfördelningen för all skog i Lettland, 
respektive för statligt ägd skog. Tall är det dominerande trädslaget följt av 
björk och gran. Den statligt ägda skogen, som svarar för ungefär hälften av 
skogsarealen, förvaltas av LVM (Latvijas Valsts Mezi). I den statligt ägda 
skogen är barrträdandelen 68 % mot ca 25 % för den privatägda 
skogsmarken, som i stället är lövträddominerad. Mycket av den privata 
skogen har bildats genom igenväxning av övergiven jordbruksmark, vilket 
påverkar skogens artsammansättning. 

Tillväxten är ca 16,5 Mm3/år och avverkningen var år 2010 12,7 Mm3. 
Avverkningen inom statliga skogar var år 2010 7,6 Mm3 (Latvijas 
Statististika 2013). Av Figur 4, baserat på EU-statistik, framgår att den 
årliga avverkningen är knappt 70 % av tillväxten. 

 

               Figur 4. Årlig tillväxt och avverkning. 1 000 m3 (Eurostat 2013). 

Av skogsmarken är 16,3 % avsatt för naturskydd, varav 6 % som 
nationalparker och naturreservat (Latvijas Statististika 2013). 

  
5.1.3.1 Skogens ägarstruktur 

När Lettland blev enad republik 1918, genomfördes omfattande 
jordreformer och marken delades i små privatägda fastigheter, samtidigt som 
staten blev den största markägaren. Efter Sovjetunionens ockupation 1940, 
förstatligades ägandet och kolchoser bildades.  

Sedan självständigheten 1991, har fastigheterna åter privatiserats och 
ockuperade fastigheter återlämnats till ursprungliga ägare. Ägare som inte 
ville eller kunde återfå sin fastighet, kompenserades ekonomiskt. 
Uppdelningen som tillkom 1918 har i stort bestått, vilket resulterat i ett 
mycket splittrat ägande. År 1999 var medelarealen 8 ha (Norström & 
Gustafsson 2005). 
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Från 1999 är det tillåtet för företag att äga skog. Dessförinnan fick skog 
endast ägas av staten och privatpersoner (Mozgeris 2013). Privatägd skog 
har ökat från 32 Kha 1990 till 1 513 Kha 2005, varav 147 Kha ägs av privata 
bolag (Figur 5). Lettland har 150 000 privata skogsägare (MIB 2013), vilket 
motsvarar en medelareal per fastighet på ca 10 ha. 

 

Figur 5. Ägarfördelning 1990 - 2005, 1000 ha (FRA 2010). 

Skogsägarföreningarnas roll på marknaden är relativt svag. Mezaipasnieki 
(Skogsägares Riksförbund) består av stora och små skogsägares, såväl 
kommersiella som statliga. I början av 2007, var föreningens medlemmars 
juridiska innehav 1 680 Kha skog, vilket motsvarar 57 % av alla lettiska 
skogar (MIB 2013).  

LVM, som förvaltar den statliga skogen, ägs av Justitiedepartementet. Enligt 
en artikel i Businessweek (2010) planeras försäljning. 

 
5.1.3.2 Skogslagstiftning och EU‐fördrag 

I anslutningsakten till EU 2003 föreskrevs att Lettland får fortsätta att 
förbjuda utländska fysiska eller juridiska personer från andra EU-länder att 
förvärva jordbruksmark. I jordbruksmark inkluderas även skogsmark. Detta 
förutsatt att företagen inte är etablerade i Litauen eller har filial eller kontor 
där. Detta undantag var tidsbegränsat under en sjuårsperiod som löpte ut 7 
april 2011. Motivet var framför allt de stora prisskillnaderna på 
jordbruksmark jämfört med övriga EU-länder (EU-15) och målet var att 
förenkla privatiseringen och återlämnandet av jordbruksmark till 
jordbrukare. Övergångsreglerna fick förlängas en gång med ytterligare tre 
år. Beslut om en sådan förlängning fattades 7 april 2011 (Europeiska 
Unionen 2011:1). 

Undantaget ger således utrymme för indirekt ägarskap genom utlandsägda 
företag eller filialer som etableras i Lettland. En frågeställning är hur 
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marknaden kommer att förändras när EU-undantaget upphör. Lazdins (2012) 
gör bedömningen att utvecklingen blir olika för åkermark och skogsmark. 
Åkermarken är billig, men bidragen för åkermark är mycket begränsade. 
Priserna kommer sannolikt att öka mer i takt med ökande bidrag än att 
restriktioner i EU-undantaget upphör. 

För skogsmark finns det inga bidrag, varför priserna är helt marknadsdrivna. 
I framtiden går sannolikt trenden mot färre skogsägare med större arealer. 
Fokus kommer att vara geografisk koncentration av fastigheter för att uppnå 
mer rationella brukningsenheter. Inledningsvis köpte investerare överallt i 
landet eftersom priset var lågt, men nu blir arronderingen en alltmer 
betydande faktor (Lazdins 2012). 

Skogslagstiftningen regleras av Skogslagen (Skogslag Lettland 2006), som i 
första utgåvan fastställdes 24 februari 2000, och har reviderats vid ett antal 
tillfällen. Lagen kompletteras med ett antal regeringsbeslut utfärdade av 
jordbruksministern. Lagen har likheter med den svenska och prioriterar såväl 
ekonomiskt hållbart, som ekologiskt brukande av skogen.  

Tillstånd krävs från skogsmyndigheten Valsts meža dienests (VMD) för alla 
skogliga åtgärder. För slutavverkning av produktiv skogsmark måste de 
kriterier som anges i Tabell 2 uppfyllas. 

      Tabell 2. Kriterier för slutavverkning (Skogslag Lettland 2006). 
Kriterium  Krav 

1  Skogsägaren har genomfört skogsföryngring av tidigare  

  avverkning på minst 80 % av arealen.

2  Närgränsande föryngring över 1 ha är äldre än tre år eller  

  barrträd är minst 1 m höga (för lövträd gäller 2 m).

3  Godkänd avverkningsålder och/eller minimidiameter har 

  uppnåtts. 

4  Största tillåtna areal för avverkning ej har överskridits.

5  Krav på naturhänsyn har uppfyllts.

6  Tillstånd har lämnats av VMD.

Lägsta tillåtna slutavverkningsålder är för gran 81 år, för tall 101-121 år 
beroende på ståndortsindex och för björk 51-71 år. Detta kan jämföras med 
den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern i södra Sverige som för gran och 
tall är 45-90 år beroende på ståndortsindex.  

Diametergränserna för slutavverkning är (beroende på ståndortsindex) för 
gran 28-32 cm i brösthöjd, tall 28-40 cm och björk 23-32 cm. I många fall 
uppnås minimidiametern före lägsta tillåtna slutavverkningsålder 
(Regeringsbeslut Lettland 2006, Skogsstyrelsen 2003). En ståndorts 
ståndortsindex bestäms utifrån ett antal variabler, som jordmån och bonitet 
(Johansson 2012:1). 
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För gallring krävs att en viss grundyta uppnåtts och att en viss grundyta inte 
underskrids efter genomförd åtgärd. Även vid gallring krävs tillstånd av 
VMD. Röjning kan dock göras utan tillstånd om rotdiametern understiger 12 
cm (Skogslag Lettland 2006). 

Största areal för slutavverkning är 5 ha eller 10 ha om minst 20 frötallar 
lämnas per ha. På svårföryngrad mark med riklig vegetation av t.ex. 
ormbunkar får föryngringsytans bredd inte överstiga 50 m. På övrig mark är 
gränsen 100 m. Dessa begränsningar gäller för slutavverkningar större än 2 
ha (Regeringsbeslut Lettland 2006). 

Vid slutavverkning skall minst fem av de äldsta och mest livskraftiga träden 
lämnas kvar per ha. I första hand lämnas ek, lind, ask, alm eller lönn och de 
skall ha en brösthöjdsdiameter som överstiger det dominerande trädslagets 
medeldiameter. Vidare skall grova träd, grova ihåliga träd och träd med 
brandskador lämnas. Dessutom skall träd med stora fågelbon (>50 cm) 
inklusive en omgivande trädrad lämnas samt brutna träd, högstubbar och 
stående torra träd. Även icke-produktiv skogsmark får avverkas. 

Buffertzoner skall lämnas vid mikroreservat, dvs. områden med värdefulla 
eller sällsynta arter. Totalt omfattar mikroreservat 35 000 ha för fågelarter 
och 4 300 ha för växter och insekter. Ca 93 % av dessa reservat finns på 
statligt ägd mark. Kalavverkning får ej ske i skyddszoner runt myrmarker 
och vatten, runt stadsområden, på öar i sjöar och myrar, i skogsdungar 
mindre än 1 ha eller i tallskogar på sandig mark längs havskusten. 

Under perioden 15 april till 30 juni får varken röjning eller andra 
avverkningar göras i unga bestånd under 10 år för tall och 20 år för gran. 
Träd som uppnått en viss omkrets (3,5 m för björk, 3 m för tall och gran, 5 
m för ek) får inte huggas ner (Rubene 2010, Regeringsbeslut Lettland 2001). 

Föryngring skall vara genomförd inom tre år. Detta kan ske genom 
självföryngring eller med av skogsmyndigheten godkänt 
föryngringsmaterial, som skall vara ståndortsanpassat (Skogslag Lettland 
2006). Minimiantalet huvudplantor för olika trädslag och trädhöjder finns 
definierade. Vid en meters höjd gäller för gran 800 plantor/ha, tall 1 000 
plantor/ha och björk 800 plantor/ha. Om minimiantalet underskrids skall 
hjälpplantering utföras. Motsvarande gränsvärden är i Sverige för gran 900 - 
2 300 plantor/ha, tall 1 100 - 2 300 plantor/ha och björk 2 000 plantor/ha.  
Antalet varierar med ståndort (Regeringsbeslut Lettland 2006, 
Skogsstyrelsen 2003). 

Skogsägaren är skyldig att göra en skogsinventering vart 10:e år och baserad 
på denna upprätta en 15-årig skogsbruksplan. I skogsbruksplanen skall 
anges det maximala skogsuttaget för hållbar skogsskötsel samt ingå en plan 
för hantering av naturvärden. Årligen skall skogsmyndigheten underrättas 
om förändringar i skogstillståndet eller ägande (Skogslag Lettland 2006).  
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För privata skogsägare upprättas skogsbruksplanen av VMD-personal, som 
utför fältmätningar, markerar gränser och märker ut träd som av naturhänsyn 
bör lämnas. Om naturvårdsträden avverkas, utgår böter om 700 - 7 000 SEK 
(Rubene 2010). 

För skogsmark som registrerats som plantageskog, gäller inte reglerna för 
slutavverkning och föryngring. 

 
5.1.3.3 Skogsskötsel 

Före första världskriget ägde tyskar en stor del av marken och tysk 
skogsskötsel hade en stark influens på hela landets skogsskötsel. Efter första 
världskriget gjordes stora avverkningar och tall planterades i stor 
omfattning. Under andra världskriget avverkades stora delar av skogen, men 
skogsarealen ökade genom att stora jordegendomar övergavs och marken 
beskogades.  

Efter självständigheten från Sovjetunionen, byggde inledningsvis 
skogsbruket på strukturer från Sovjet med ett begränsat utnyttjande av 
skogstillgångarna på grund av bristande infrastruktur, svaga institutionella 
system och avsaknad av kapital för investeringar (Norström & Gustafsson 
2005). Sverige fick senare en stor betydelse i uppbyggnaden av en ny 
skogssektor och riktlinjerna för skogsnäringen bygger i stor utsträckning på 
den svenska modellen. Detta har resulterat i ett statligt engagemang liknande 
den svenska, med en myndighet som liknar Skogsstyrelsen och statsägda 
skogar som kan jämföras med Sveaskog (Andersson 2012). 

Baserat på de uppgifter som samlades in från lettiska forskare och 
markägare vid studieresan 2012, kan följande skillnader mellan svensk och 
lettisk skogsskötsel konstateras:  

‐ Lettlands privata skogsfastigheter har en genomsnittsareal på ca 10 
ha jämfört med ca 70 ha för privata fastigheter i Sverige 
(privatpersoner och aktiebolag) (Skogsstyrelsen 2012) 

‐ Lettlands arbetskostnader är ca 1/3 av de svenska 

‐ Lettland har en mer omfattande byråkrati för alla skogsåtgärder 
liksom krav på naturhänsyn 

‐ Lettland har i medeltal en högre bonitet och stora arealer fuktig mark 
och mossmarker. 

‐ Lettlands marker har i genomsnitt en sämre bärighet vid avverkning 
och ett sämre utbyggt vägnät 
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‐ Risken för skador orsakade av insekter, bäver, älg och rådjur är 
högre i Lettland 

 
5.1.3.4 Skogsprodukter och avsättning 

Skogsindustrin har varit mycket viktig i landets utveckling efter 
självständigheten och svarade 2010 för 22 % av landets totala export. Den är 
därmed den största industrisektorn (LVM 2012).  

År 2007 arbetade 5 % av den arbetsföra befolkningen inom sektorn med en 
total omsättning av 1,4 miljarder Lats (ca 18 miljarder SEK) och 70 % av 
produkterna exporterades. De viktigaste exportmarknaderna 2010 var 
Sverige (16,9 %), Storbritannien (11,8 %) och Tyskland (10,8 %). Av den 
totala exporten för skogsprodukter 2010 stod sågat trä för 31,4 % och 
rundtimmer för 16,6 % (Johansson 2012:1). 

Under 2010 var Sveriges import av sågtimmer/massaved/rundvirke från 
Lettland 3,8 Mm3fub. Lettland var det största importlandet och svarade för 
39 % av den totala timmerimporten. Lettland svarade för 53 % av importen 
av björkmassaved. I värde var virkesimporten 1,8 miljarder SEK 
(Skogsstyrelsen 2011). 

Lettland är i stor utsträckningen en buffertmarknad för virkesimport och 
priserna är därför starkt variabla - "swingmarket pricing" (Johansson 
2012:3). 

 
5.1.4 Svenska skogsfastighetsinvesteringar i Lettland 

Enligt skogsbrukslagen skall alla fastigheter och ägare finnas registrerade i 
ett statligt fastighetsregister. Informationen är emellertid inte offentlig.  
Enligt Brukas (2012). som varit i kontakt med representanter för 
skogsmyndigheten och Latvian State Forest Service, är informationen inte 
systematiserad och är dessutom baserad på förvärvspriser. 

Tabell 3 baseras på en artikel i nättidskriften Pietiek (2013) om utländska 
skogsägare 2010. Tabellen presenterar inhemska och utländska bolags 
innehav av skogs- och jordbruksmark, samt vilka förändringar av innehavet 
som skett under 2009 - 2010. 

Figur 6 sammanställer Tabell 3 avseende de 15 största skogsägarna, 
exklusive statligt ägd skog. Bland de 15 största skogsägarna är svenska 
ägare dominerande med över 50 % av arealen. Under 2009 – 2010 gjorde de 
fem största skogsägarna förvärv av 47 Kha, vilket motsvarande en ökning 
med 28 %. 
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Intervjuerna med skogsägarna och informationssökningen på internet 
kompletterade bilden av det svenska skogsinnehavet i Lettland. Dessa 
uppgifter redovisas i Tabell 4.  Om uppgifterna i Tabell 3 justeras mot 
uppgifterna i Tabell 4, ökar det svenska skogsinnehavet med ytterligare ca 
30 000 ha. 

Totalt äger svenska ägare, enligt vår uppskattning, 150 - 200 000 ha, vilket 
motsvarar ca 6 % av skogsarealen. Denna uppskattning bekräftas av Brukas 
(2012) efter kontakt med de lettiska skogsmyndigheterna. 

Tabell 3. Bolagsägd skogsmark i Lettland (Kha = 1 000 ha) (Pietiek 2013). 
Ändr. Kha = förändring i areal perioden 2009-2010 

  Bolag  Ägare  Land  Skog 
Kha 

Ändr. 
Kha 

Jordbr. 
Kha 

Ändr.  
Kha 

Summa 

1  Riga Woods  Riga kommun  LV  40,0  11,2      40,0 

2  Foran real Estate  SPP & Storebrand  SE/NO  37,6  3,6  12,1  1  49,7 

3  Ltd Myrtillus  Bergvik Skog  SE   37,5  18,1  19,1  13,2  56,6 

4  Fragaria  Phemus Corp  US  12,6  3,3  2,4  0,8  15,0 

5  Sodra Skog  Sodra  SE  8,2  1,6  1,4  0,4  9,6 

6  Empetrum  Phemus Corp  US  4,7  3,1  5,5  4,3  10,2 

7  Malmer  Bergvik Skog  SE  4,4  1,5      4,4 

8  Skog Fond  Anrema group  EST  4,4  2,3      4,4 

9  Plywood forest  Plywood invest  LV  4,2  0,7  0,8  ‐0,7  5,0 

10  Rate MRU    LV  3,2  0,2      3,2 

11  Modrs Fokerots    LV  3,0  ‐1  0,7  ‐0,1  3,7 

12  Istra Forest  Skogssällskapet  SE  2,5  0,5  2,9  ‐0,5  5,4 

13  Danamezs  Randan APS  DK  2,3  0,8      2,3 

14  Stiga RM    LV  2,0  0,9      2,0 

15  Lettiska Skogar  Lettiska staten  LV  2,0        2,0 

  Subtotal 15 största      168,6  46,8  44,9  18,4  213,5 

                 

  Andra svenska ägare               

29  Goska Lettland  Karin Ramel  SE  1,4        1,4 

51  Sundin Forest    SE  1,0  0,2      1,0 

62  Brigi Forest  CGA Bergengren  SE  0,8  0,2  2  0,2  2,8 

83  Foran Wood  SPP & Storebrand  SE/NO  0,6  0,8      0,6 
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Figur 6. De 15 största, ej statliga, skogsägarna i Lettland, Kha och % 
(Pietiek 2013). 

 

Tabell 4. Andra svenska skogsägares skogsinnehav i Lettland, ha (Hedlund 
2012, Magnusson 2013:1, Skogssällskapet 2013, Danske Bank 2010, 
Johansson 2012:2, Latvian Forest 2013, Svensson 2013:1, Silfverschiöld 
2013, Europeiska Skogsfonden 2013, Nilsson 2012:1, Alternativa 
Investeringar 2013). 

Ägare/ Aktör  Innehav Kommentar

  (ha)  

Bergvik Skog  61 000 Totalt 100 000 ha mark, varav 61 000 ha skog 
med virkesförrådet 5,5M m3. 

    Planerar att årligen plantera > 1 000 ha nerlagd

    åkermark.

     

Södra Skogs‐  12 000 Totalt innehav i Estland och Lettland 24 000 ha.

ägarna     

     

Skogssällskapet 8 400 Totalt 12 000 ha. Via dotterbolaget SIA 
Skogssällskapet,

    med ett 15‐tal tjänstemän och ca 150 
skogsarbetare,

    förvaltas 53 000 ha åt ett 40‐tal kunder. 

     

Koberg och 
Gåsevadsholms

5 400 Planerar att utöka innehavet. Det främsta 
motivet är priset som är mindre än 1/20‐del 

Godsförvaltning    jämfört med Sverige.

     
Bockasjö Skogar 3 000 Innehav ingår i tre olika bolag.

52,6; 31%
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Latvian Forest  1 464 Noterat investmentbolag som investerar i skog i  

Company    Lettland. Totalt innehav 2 157 ha. Förvärven 
finansieras genom nyemissioner mot externa 
ägare.

     

Jonas 
Silfverschiöld 

1 700 Privat investerare.

     

Europeiska   1 096 Investerar i och förvaltar egen skogsmark inom 
EU 

Skogsfonden    med fokus på Östeuropa. Innehavet omfattar 
300 ha i 

    Estland, 1 096 ha i Lettland och 4 530 ha i 
Litauen.

     
Zaveria  750 Privat investerare med 750 ha skog i Lettland, 

samt 

    minoritetsägare i 400 ha skog i Litauen. 

     

Baltic Forest Fund     Investmentbolag med Jonas Silverschiöld som  

    ordförande. Har under april 2013 genomfört en  

    nyemission på 35 M SEK för skogsinvesteringar i 
Baltikum.

 
 
5.2 Litauen 

 
5.2.1 Basfakta 

Tabell 5 visar att även Litauen har ett negativt födelsetal. Landet har en 
homogen befolkning med ca 80 % katolska litauer. Sysselsättningen är starkt 
inriktad mot tung industri, framför allt oljeindustrin, medan trävaror har en 
mindre betydelse. Möbelindustrin är dock viktig för landet. Oljeprodukter 
importeras från Ryssland och förädlas innan vidare export. 
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Tabell 5. Landsfakta Litauen (Svenska Ambassaden Vilnius 2013, CIA 
2013). 

Officiellt namn:   Republiken Litauen (Lietuvos Respublika)

Huvudstad:   Vilnius (ca 554 000 inv.)

Språk:   Litauiska (officiella statsspråket)

Yta:   65 300 km2 (ca 1/6 av Sverige)

Folkmängd:   ca 3 miljoner. 

   Litauiska 83,5 %, polska 6,7 %, ryska 6,3 %, vitryska 1,2 %, övriga 
2,3 % 

Födelsetal:   ‐ 1,4 % (2011)

Religion:   Katoliker 79 %, ryskortodoxa 4 %, lutheraner 2 %, övriga 15 % 

Statsskick:   Republik 

President:   Dalia Grybauskaite

Regeringschef:  Premiärminister Algirdas Butkevičius

Regeringspartier:   Konservativa partiet i en regeringskoalition med Förnyelsepartiet, 
Liberala rörelsen och Liberala centerunionen 

Parlament:   Seimas, består av 141 ledamöter valda på fyra år

Valuta:   Litas (Lt) 1 Litas = ca 2,44 SEK (mars 2012). Sedan 2002 knuten till 
Euro 

BNP/capita:   8 542 euro, Arbetslöshet 12,5 % (2012)

Exportländer: Ryssland (15,6 %), Lettland, Tyskland, Polen, Estland

Importländer: Ryssland (32.1 %), Tyskland, Polen, Lettland, Holland 

Exportprodukter:   Mineralprodukter, maskinutrustning, trä och träprodukter,  

   kemikalier, textiler, livsmedel och plastprodukter. Oljeprodukter är  

   såväl den största import‐ som exportprodukten.

Statsskuld:   36,5 % av BNP

 
5.2.2 Historia 

Storfurstendömet Litauen var en stormakt i Europa redan under medeltiden. 
Mindaugas kristnades och kröntes 1253 som Litauens förste kung. År 1573 
bildades en union med Polen och unionen sträckte sig från Östersjön till 
Svarta havet och från Polen till Smolensk. Banden med Polen är fortfarande 
starka. Sigismund, son till Johan III och Katarina Jagellonica och sonson till 
Gustav Vasa, var kung av Polen-Litauen 1587–1632 och samtidigt kung i 
Sverige 1592-1599 (Sveriges Kungahus 2013). 

Samväldet upphörde 1795 och det Polsk-Litauiska riket styckades mellan 
Ryssland, Preussen och Österrike. Litauen införlivades då med Ryssland. 
Polacker och litauer gjorde utan framgång uppror mot det ryska styret 1831.  
Under första världskriget var Litauen ockuperat av tyska trupper. 1918 
bildades Litauens första republik genom Versaillesfreden. Efter fredsslutet 
uppstod stridigheter med Polen om överhögheten till Vilnius och staden 
förlorades. Vid början av andra världskriget återbördades Vilnius till 
Litauen. Litauen invaderades av ryska trupper under andra världskriget och 



  
 

 
 

19 
Alf Petersson och Gert Åkesson 

stora delar av den politiska och intellektuella eliten skickades till Sibirien. 
Efter freden införlivades Litauen som en del av Sovjetunionen, samtidigt 
som en stor del av befolkningen emigrerade till USA. 

Den 11 mars 1990 var Litauen först att lämna unionen och åter bli en 
självständig stat. Den 29 mars 2004 blev Litauen medlem i NATO. Den 1 
maj 2004 blev Litauen medlem i EU (Official gateway to Lithuania 2013, 
Wikipedia 2013:2).  

 
5.2.3 Skogsbrukets förutsättningar 

Litauen tillhör den tempererande barrblandskogszonen och ligger ungefär på 
samma breddgrad som Skåne, 55°N. Litauen utgör Europas geografiska 
mittpunkt. Landet är huvudsakligen låglänt och delvis täckt av skogar. Dessa 
är till övervägande del barrskog, men även blandskog förekommer. Det finns 
över 3 000 sjöar i Litauen. Längs kusten är klimatet fuktigt och milt, medan 
inlandsklimatet innebär kalla vintrar och varma somrar (CitoCraft 2013). 

Efter andra världskriget förbättrades skogsskötseln och åkermark 
beskogades i stor omfattning. Virkesförrådet har sedan 1948 mer än 
tredubblats (Figur 7). Detta har inneburit att skogsandelen ökat från 19,7 % 
av landytan 1948 till 32,9 % 2009 (State Forest Service Lithuania 2009). Det 
bör noteras att de tidigaste statistiska uppgifterna baseras på osäkra 
mätningar. 

Skogsarealen i Litauen är 2,15 Mha, vilket utgör 32,9 % av landets yta. Den 
årliga tillväxten är 13,8 Mm3, medan avverkningen är 5,8 Mm3 (2008), 
varav 60 % i statliga skogar (State Forest Service Lithuania 2009). Totalt är 
992 Kha, 15,2 % av landets totala yta, avsatta för naturskydd (Marozas 
2013).   
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Figur 7. Totalt virkesförråd Litauen, Mm3.  
(State Forest Service Lithuania 2009). 

Sedan 2001 har volymen i den avverkningsmogna skogen ökat från 73,7 
Mm3 till 94,6 Mm3 (State Forest Service Lithuania 2009). 

Figur 8 visar trädslagsfördelningen för all skog i Litauen. På samma sätt som 
i Lettland är tall det dominerande trädslaget, följt av björk och gran. 
Barrskog upptar här 56,4 % av skogsarealen. 

 

Figur 8. Trädslagsfördelning all skog Litauen, ha  
(State Forest Service Lithuania 2009). 

I den statligt ägda skogen är trädslagsfördelningen något annorlunda (Figur 
9). I statlig skog är andelen barrskog 65 %, jämfört med 48 % i privat skog 
där björk är vanligare. De största skillnaderna avser gran. I privatskogen 
svarar gråal för 11 % av arealen. 
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Figur 9. Trädslagsfördelning i statlig resp. privat skog i Litauen, 1000 ha   
(State Forest Service Lithuania 2009). 

 
5.2.3.1 Skogens ägarstruktur 

Efter andra världskriget förstatligades alla skogar och stora skogsägare 
sändes till Sibirien. Sedan 1990, efter att Litauen återfick sitt oberoende, har 
man börjat återlämna mark från staten till de ursprungliga privata 
skogsägarna.  

Den statliga ägarandelen av skogsmarken är 49,5 % och 38 % är i privat ägo 
(Figur 10). Återstående andel är avsatt till att återföras till privatägande 
genom restitution. Under 2008 återbördades 19,6 Kha till privata 
skogsägare. Även staten är intresserad av att förvärva restitutionsskog. 

 

Figur 10. Skogsmarkens ägarstruktur Litauen, Kha   
(State Forest Service Lithuania 2009). 

I januari 2009 uppgick antalet skogsägare till 236 000 och medelarealen för 
privata skogsfastigheter var 3,3 ha. Skogsägarföreningen (FOAL) har, med  
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1 600 medlemmar, hittills en relativt svag ställning (LMSA 2013). Den 
statliga skogen, organisatoriskt under miljödepartementet, förvaltas av 42 
statsägda företag (State Forest Service Lithuania 2009). De statliga skogarna 
i Litauen blev FSC-certifierade år 2004. Fram till 2004 fick endast staten 
och privatpersoner äga skog. Därefter blev det även tillåtet med företagsägda 
skogar (Mozgeris 2013).  

 
5.2.3.2 Skogslagstiftning och EU‐fördrag 

I anslutningsakten till EU 2003 föreskrevs, på samma sätt som för Lettland, 
att utländska fysiska eller juridiska personer från andra EU-länder ej får 
förvärva jordbruksmark. Även Litauen fick en förlängning av dessa regler 
14 april 2011 (Europeiska Unionen 2011:2). 

Litauen fick en ny skogsvårdslag 1994. När denna utarbetades deltog 
Skogsvårdsstyrelsen i Kristianstad och Skogsbruksskolan i Osby. Projektet 
finansierades bl.a. av SIDA (Fredriksson 2012).  

I den litauiska skogsvårdslagen delas skogen in i fyra grupper enligt Tabell 
6. Arealen orörd skog (grupp 1) och skogar för särskilt ändamål (grupp 2) 
uppgår till över 150 000 ha, vilket motsvarar 7 % av skogsarealen (Skogslag 
Litauen 2001). 

Tabell 6. Skogskategorier enligt skogsbrukslagen Litauen (Skogslag Litauen 
2001). 

Grupp 1:   Orörd skog (Strict reserve forests)

   Naturreservat, biosfärområden och liknande. Tillstånd krävs för tillträde. 

   Avverkning får endast göras i undantagsfall.

Grupp 2:   Skogar för särskilt ändamål (Forests of special purpose)

   Dessa indelas i skogar med skyddat ekosystem och rekreationsskogar. 

   Viss gallring får ske av skadade träd respektive slutavverkning när träden nått mogen 

   ålder. Kalavverkning får ej göras.
 

Grupp 3:  Skyddade skogar (Protective Forests)

   Skog inom geologiska och hydrografiska områden, eller kulturreservat. 

   Gallring och slutavverkning tillåts, dock krävs en högre slutavverkningsålder än för  

   grupp 4. Kalavverkning måste understiga 5 ha.

Grupp 4:  Skog för kommersiellt skogsbruk (Commercial Forests)

   Målet med skötseln skall vara produktion med naturhänsyn. Alla typer av avverkning 

   är tillåtna, dock skall kalavverkningar understiga 8 ha.

I produktionsskog (grupp 4) är lägsta tillåtna slutavverkningsålder för gran 
71 år, för tall 101 år och björk 61 år (Tabell 7). I Litauen finns ingen minsta 
diametergräns för slutavverkning, vilket innebär att lägsta tillåtna 
slutavverkningsålder måste inväntas även för snabbväxande träd. 
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              Tabell 7. Lägsta tillåtna slutavverkningsålder Litauen, år (Karlsson 
2012). Grupp 4 = Skog för kommersiellt bruk,osv. 

Trädslag  Grupp 4 Grupp 3 Grupp 2

Ek  121 141 201

Tall, lärk, ask, lönn, bok, 
alm 

101 111 171

Gran  71 81 121

Björk, klibbal  61 61 91

Asp  41 41 81

Gråal, salix  31 31 51

Brukas m.fl. (2013) gjorde en jämförelse mellan skogslagstiftning i 
Sverige och Litauen (Tabell 8). Det kan noteras att den svenska FSC-
standarden i många stycken är i paritet med den gällande 
skogslagstiftningen i Litauen. Skogsvårdslagen i Litauen har detaljerade 
regler för gallring och föryngringsavverkning och prioriterar hyggesfritt 
skogsbruk. Det är stora skillnader vad gäller den lägsta tillåtna 
slutavverkningsåldern, vilken är 20-70 % högre i Litauen. 
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Tabell 8. Jämförelse av Litauens och Sveriges skogslagstiftning (Brukas, m.fl. 
2013, s. 10, Skogsstyrelsen 2003). 
   LAG I LITAUEN  LAG I SVERIGE  Svensk FSC standard 

FÖRYNGRING  Normalt 3 år. Senast 2 år  3 år. Tillräckligt antal själv‐  ‐ 

Senaste tid för  efter konstaterad skogsskada  föryngrade plantor inom 5 år   

föryngring          

GALLRING  Detaljerade regler för gallrings‐  Skogsåtgärder får inte   Skogsåtgärder skall utföras 

  modell. Generell prioritering  genomföras så att ett bestånd  så att över tid: 

  av ädellöv, asp, al och björk.  upphör att vara ädellöv‐  >5% av arealen på frisk och  

  Röjning förbjuden under april‐  bestånd. Med ädellövbestånd  fuktig skogsmark domineras 

  juni. Gallring förbjuden under  avses bestånd med >70% löv‐  av lövträd. 

  maj ‐ juli.  träd eller >50% ädla lövträd.  Andelen gran i granbestånd  

      i nemoral zon begränsas till 

      <50% 

      Volymen av lövträd >10% vid 

         slutavverkning. 

AVVERKNING       

Lägsta tillåtna  Tall: 101  Tall: 60‐90  ‐ 

avverkningsålder  Gran: 71  Gran: 45‐90   

(trädslag, ålder)  Björk: 61  Björk: 35 (lövbestånd)   

  Ek: 121  Ek: 90   

Max areal, ha  <8ha  ‐  ‐ 

       

Miljöträd &  >7 levande träd på bestånd >1ha  ‐  >10 stormfasta levande 

död ved som   (varav 3 äldre eller av större    träd av olika trädslag. 

skall lämnas  dimension än beståndets     

(per 1 ha)  medelvärden).     

  >3 döda träd (eller högstubbar,    >2 grova nya fallna träd vid 

  diameter >20cm).    röjning av vindfälle. 

  >5m
3
 av avverkningsrester eller    >3 högstubbar eller ring‐ 

  ytterligare miljöträd av     barkade träd. Olika trädslag 

  motsvarande volym.    eftersträvas, i första hand 

         tall och löv. 

ANDRA   Hyggesfritt skogsbruk skall  På fastigheter > 50ha får inte  På fastigheter >5 000ha skall 

REGLER  användas om beståndet har en  föryngringsavverkning ske i  naturvårdsbränning utföras 

  tillräcklig underväxt av lämpliga  sådan omfattning att 50 % av  på >5% av arealen under en 

  trädslag i andra trädskiktet.  skogsmarksarealen består av  femårsperiod. 

  Trakthyggesbruk får ej utföras  skog yngre än 20 år.  I skiktade lövdominerade 

  på angränsande bestånd förrän     bestånd skall avverkning 

  efter 4‐10 år (beroende på träd‐    undvikas under fåglarnas 

  slag och ståndort).    häckningsperioder. 

  Detaljerade regler för avverk‐    Nya diken får inte anläggas  

  ning beroende av beståndets    på tidigare odikad mark. 

   areal.       

 



  
 

 
 

25 
Alf Petersson och Gert Åkesson 

5.2.3.3 Skogsskötsel 

Trots frigörelsen från Sovjetunionen 1990 och den privatisering som följde, 
sköts Litauens skogar fortfarande utan större hänsyn till finansiell 
avkastning. I fokus står i stället volymproduktion av timmer (Brukas, m.fl. 
2013). 

År 2005 var 58 % av skogsfastigheterna högst 3 ha och medelarealen 2010 
var 3,3 ha. Små fastigheter i kombination med strikta regler för 
skogsskötsel, avsaknad av statligt stöd för miljömässiga restriktioner och en 
begränsad inhemsk marknad för timmer, gör att aktiv skogsskötsel sällan 
bedrivs. Hela 31 % av skogsägarna är äldre än 70 år och 45 % är 
pensionärer. Den avverkning som sker görs oftast i egen regi och understiger 
100 m3. För huvuddelen av de små skogsfastigheterna bedrivs ingen 
skogsskötsel (Mizares, et al. 2005). 

 
5.2.3.4 Skogsprodukter och avsättning 

Skogsindustrin svarade 2008 för 3,6 % av BNP, vilket är en minskning 
jämfört med 2007 (State Forest Service Lithuania 2009). Exporten av trä och 
träprodukter svarar för 10 % av det totala exportvärdet (Europeiska 
Kommissionen 2013). 

År 2008 arbetade 7 % av den arbetsföra befolkningen inom sektorn, med 
möbeltillverkning som största delsektor. De viktigaste exportmarknaderna är 
Sverige, Polen, Finland och Lettland. Möbelindustrin svarade för 51 % av 
trävaruexporten (State Forest Service Lithuania 2009). 

Svenska företag i Litauen är bl.a. Ikea-ägda Swedplan, Stora Enso med 
sågverk i Alytus och Södra Skogsägarna med vidareförädling av MDF-
skivor till interiörprodukter. I storleksordningen 90 % av 
möbeltillverkningen går till Ikea (Brukas 2013). 

Under 2010 var Sveriges import av sågtimmer/massaved/rundvirke från 
Litauen 0,5 Mm3fub, vilket gör Litauen till sjätte största importland. Största 
trädslag var tall följt av björk. I värde var virkesimporten 300 MSEK 
(Skogsstyrelsen 2011). 

Förutsättningarna för entreprenörskap inom skogsnäringen i Litauen är: god 
tillgång på träråvara och andra skogliga resurser, fördelaktigt geografiskt 
läge, låg arbetskraftskostnad och möjlighet till EU-bidrag. Nackdelar är en 
dåligt utvecklad hemmarknad för träprodukter, småskaligt skogsägande, 
svagt utvecklad finansiell sektor och en begränsad kunskap om och 
förutsättningar för affärsverksamhet (Mizares, m.fl. 2005). 
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5.2.4 Svenska skogsfastighetsinvesteringar i Litauen 

Det finns ett statligt fastighetsregister, men ingen officiell statistik om 
utländskt ägande är tillgänglig. Enligt Forest Owners Association of 
Lithuania är ingen svensk privatperson eller svenskt företag medlem i den 
lettiska skogsägarföreningen (Sidlauskaite 2013). 

Det danska företaget Hede Baltica är en stor aktör i Litauen som mäklare, 
ägare och förvaltare av jord- och skogsegendomar. I november 2012 
fusionerades Fest Forest med Hede Danmark som därigenom blev den 
största oberoende skogsförvaltaren i Baltikum med 50 000 ha, fördelat på 
Estland, Lettland och Litauen (HedeDanmark 2013). 

Mozgeris (2013) angav att de största svenska investerarna av 
skogsfastigheter är grupper av privata investerare (Tabell 9). 

                 Tabell 9. Svenska skogsägares skogsinnehav i Litauen  
   (Mozgeris 2013). 

Ägare  Innehav Kommentar

  (ha)  

Realforest  14 000  

Fogdaro miskas 600 ‐ 700 Privata investerare

Zaliasgojus  500 Privat investerare

Interskog  450 Tre privata ägare

Utländska investeringar i jordbruksmark uppskattas till 50 000 ha, varav 20 
000 ha är svenska.  

Omfattningen av svenska skogsinvesteringar i Litauen är således avsevärt 
mindre än i Lettland, där de svenska investeringarna omfattar 150 - 200 Kha. 
Som förklaring till detta angav Mozgeris (2013): 

‐ Färjetrafiken är väl utbyggd mellan Sverige och Riga, men inga 
färjor går direkt från Sverige till Vilnius. 

‐ Restitutionen av mark är klar i Lettland, men inte i Litauen. 

‐ Skogsegendomar i Litauen är avsevärt mindre till ytan.  

‐ I Litauen får man dela fastigheter men inte i Lettland. Detta har 
inneburit att fastigheterna i Litauen är 4-5 ha mot 12 ha i Lettland.  

‐ Målet för skogsbruket i Litauen är timmerproduktion, medan man 
avverkar mindre dimensioner i Lettland. 
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‐ I Lettland fick bolag börja köpa skog redan 1999. Detta var inte 
möjligt i Litauen förrän 2004. Dessförinnan fanns endast statlig och 
skog ägd av privatpersoner. 

‐ Jaktreglerna är fördelaktigare i Lettland. I Litauen krävs 3 000 ha för 
älg, 1 000 ha för hjort och 1 500 ha för att hyra ut jakt. I Lettland får 
man hyra ut jakt om man äger 100 ha. 

‐ Andelen jordbruksmark är avsevärt större i Litauen. 

Silfverschiöld (2013) menade att huvudskälet till skillnader i investering, 
framförallt var historiskt betingat. Ursprungligen fanns endast små 
skogsfastigheter tillgängliga i Litauen, medan det fanns ett stort utbud på 
fastigheter i storleksordningen 50 - 100 ha i Lettland. Idag har 
tillgängligheten ökat och priserna är avsevärt lägre i Litauen. 

Europeiska Skogsfonden investerar i och förvaltar egen skogsmark inom EU 
med fokus på Östeuropa. Innehavet omfattar 4 530 ha i Litauen (Europeiska 
Skogsfonden 2013). Green Gold Asset Management AB äger 400 ha i 
Litauen (Nilsson 2012:1). 

Petruskas (2012) uppskattar det totala utländska ägandet av skogsmark till 
15 - 20 000 ha. Vi uppskattar att den totala omfattningen av svenska 
skogsinvesteringar i Litauen omfattar ca 30 000 ha, vilket motsvarar ca  
1,5 % av arealen. 
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5.3 Estland  

 
5.3.1 Basfakta 

Tabell 10. Landsfakta Estland (Svenska Ambassaden Tallinn 2013, FAO 2013). 
Officiellt namn:    Republiken Estland (Eesti Vabariik)

Huvudstad:  Tallinn (ca 419 000 inv)

Språk:   Estniska (off. språket), ryska modersmål för ca 25 % av 
befolkningen, 

Yta:   45 227 km2 varav vatten 4,56 %.

Folkmängd:  1,34 miljoner.

   Ester (69 %), ryssar (26 %), övriga (5 %).

Befolkningstäthet:  29 inv./km2 

Religion:    Evangelisk‐luthersk, rysk‐ortodosk och grekisk‐ortodox.

Statsskick:  Republik 

President:  Tomas Hendrik Ilves

Regeringschef:    Andrers Ansip

Självständighet:   2 februari 1920 respektive 6 september 1991.

Parlament:  Riigikogu består av 101 platser

Valuta:  Euro sedan 2011

BNP/capita:  13 212 EUR 

Genomsnittlig    

månadslön:  916 EUR 

Exportländer:  Sverige (16 %), Finland (15 %), Ryssland (12 %), Lettland (8 %) och 

   Litauen (7 %)

Importländer:  Finland (14 %), Tyskland (10 %), Sverige (10 %) och Lettland (9 %) 

Estland är medlem i NATO, 2004, och sedan den 1 maj 2004 i EU och i OECD, 2010. 

Den ryska minoriteten utgör cirka en fjärdedel av landets befolkning (Tabell 
10). Sverige är det främsta exportlandet tätt följt av Finland och Ryssland. 
Sedan 2011 är landets valuta euro. 

 
5.3.2 Historia 

Före 1200-talet var Estland att känneteckna som ett bondesamhälle styrt av 
lokala hövdingar. Det kan till stor del ha liknat det dagliga livet i 
Skandinavien. Skogslandskapet, där jakt, fiske och jordbruk var 
huvudnäringar, var glesbefolkat.  

Svenskar och danskar hade redan på 800-talet försökt erövra områden i 
Baltikum (Lindström 1994, Lindström 2007) och från 1200-talet fram till 
1900-talet styrdes Estland av utländska herrar. Först danskar och tyskar fram 
till 1561, då Tallinn ställde sig under svenskt beskydd. Vid freden 1582 fick 
Sverige behålla nordkusten, som idag motsvarar en tredjedel av nuvarande 
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Estland. Resten av nuvarande Estland blev kvar under polskt beskydd och 
behöll namnet Livland till sin självständighet 1918 och erkändes av 
Sovjetunionen som självständig stat 1920. Genom freden i Nystad 1721 kom 
Estland under rysk överhöghet, som kom att vara fram till 1918. Under 
slutet av 1800-talet påbörjades en jordreform, varvid gårdar om 10 - 50 ha 
bildades. Dessa var avstyckningar från gods, som ägdes sedan århundraden 
tillbaka av adeln med ursprung i den Tyska orden från 1200-talet. Som ett 
resultat av landreformen fanns, i samband med första världskrigets slut och 
de baltiska staternas självständighet, ca 45 000 hemman med mer än 700 
000 timmerproducerande ha. Staten behöll samtidigt cirka 700 000 ha av de 
tidigare ägda adelsgodsen. 

Under perioden 1918 till 1940 kom landet att åtnjuta två årtionden av 
självständighet. I juni 1940 ockuperade Röda armén hela Baltikum. Alla tre 
staterna anslöts till Sovjetunionen. Hela näringslivet utom vissa småföretag 
förstatligades, liksom alla större hyreshus och större villor. 

Efter andra världskrigets slut 1945 kom landet under 46 år att vara en 
sovjetisk ”koloni” med deportationer, rovdrift på naturresurser och med 
kulturellt förtryck under ett herrefolk med egna privilegier. Sovjetunionens 
avsikt var inte bara att ta hand om territoriet utan att även utöva etnisk 
rensning. Balttyskar och svenska minoriteter tvingades i stort sett 
fullständigt att lämna Estland i samband med andra världskriget (Lindström 
1994, Gustafson 2006, Lindström 2007). Estlands självständighet erkändes 
av Sovjetunionen den 6 september 1991. 

 
5.3.3 Skogsbrukets förutsättningar 

Landet är relativt flackt och den högsta toppen är Suur Munamägi, 318 m ö 
h. Berggrunden består av yngre bergarter och täcks till största delen av 
morän. Klimatet motsvarar Mellansveriges, men är mer kontinentalt. 
Årsmedelnederbörden uppgår till cirka 600 mm (Bra Böckers Lexikon 
2000). 

Estland ligger i södra barrskogsregionen och är till 50,3 % eller cirka 2,2 
Mha täckt med skog; tall- och granskog uppblandad med bland andra björk, 
ek och asp. I skogsområdet finns stora myrmarker, medan kalkområdena i 
väster har en alvarvegetation liknande den på Gotland. Virkesvolymen har 
ökat fyra gånger under de senaste 70 åren (Figur 11), till cirka 443 Mm3sk 
(Estonian Forests 2011). 
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                  Figur 11. Utveckling av areal skogsmark (Mha) och virkesförråd 
(Mm3) 1939-2009  (Estonian Forests 2011). 

Skogstillgångarna är en av landets största naturresurser i ekonomiskt 
avseende. Av den totala landarealen utgör skogsmark 50,3 % och 
jordbruksmark 31,6 % (Tabell 11). De kommersiella skogarna utgör ca 1,6 
Mha. Staten äger 36 % och andra ägare 64 % av skogsmarken. 

                                    Tabell 11. Fördelning av marktyper 
                                    (Estonian Forests 2011). 

Marktyp %

Skogsmark  50,3

Jordbruksmark 31,6

Myr och sumpmark 5,6

Bebyggelse 4,0

Vatten, insjö 2,3

Annat 6,2

Trädslagsfördelningen har en stark betoning på tall, björk och gran (Figur 
12). Andelen barrträd, i synnerhet tall, är betydligt högre i den statligt ägda 
skogen (Figur 13). 
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Figur 12. Trädslagsfördelningen för all skogsmark i Estland, %  

(Estonian Forests 2011). 

 

 

 
Figur 13. Trädslagsfördelning för statlig skogsmark i Estland, % 

(Estonian Forests 2011). 

. 
  

Tall; 34%

Björk; 
31%

Gran; 
16%

Gråal; 9%
Asp; 5%

Klibbal; 
3%

Övriga; 
2%

Tall; 44%

Björk; 
27%

Gran; 
19%

Gråal; 2%

Asp; 5%

Klibbal; 
3%

Övriga; 
0%



  
 

 
 

32 
Alf Petersson och Gert Åkesson 

 

Tabell 12. Utmärkande drag för Estlands skogar (Estonian Forests 2011). 
Trädslag  Area  Virkesförråd Tillväxt Genomsnitt 

    1000 ha  1000 m3  m3/ha 1000 m3 m3/ha År m cm 

  Tall  750  175 100  243 3 600 5,0 71 18,1 22,1 

  Gran  367  78 100  238 2 670 8,2 59 19,1 22,0 

  Björk  676  116 200  182 3 130 4,9 47 16,8 16,7 

  Asp  122  29 700  267 730 6,6 46 19,8 20,3 

  Klibbal  70  16 100  245 340 5,1 50 17,8 19,5 

  Gråal  184  30 500  174 1 320 7,5 30 14,2 14,6 

  Annat  36  6 400  182 190 5,3 52 16,0 20,0 

  Totalt  2 205  452 100  218 11 980 5,8 56 17,6 19,6 

Den genomsnittliga tillväxten för Estlands skogar uppgår till 5,8 m3/ha och 
år (Tabell 12). Granen har den högsta medeltillväxten per ha följt av gråalen 
och aspen. Totalt uppgår skogens tillväxt till cirka 12 Mm3sk per år. 
Skogens genomsnittsålder är 56 år. Av landets skogar är 26 % eller 0,573 
Mha föremål för någon form av naturskydd, vilket är betydligt mer än 
Sveriges 12 % (Yearbook Forest 2009). 

 
5.3.3.1 Skogens ägarstruktur 

Estland hade 2009 154 470 privata skogsägare vars fastigheter hade en 
medelareal på ca 12 ha varav ca 6 ha utgjordes av skogsmark. Fastigheternas 
storlek har sitt ursprung i den tidigare genomförda jordreformen i samband 
med landets självständighet vid freden efter första världskriget (Yearbook 
Forest 2009). 

Efter den ryska ockupationen av Estland 1940 nationaliserades den privata 
jord- och skogsmarken. De statliga jordbruken och kollektivjordbruken lät 
skogsmarken helt förfalla. I början av 1990-talet var de estniska skogarna 
huvudsakligen organiserade på basis av den sovjetiska strukturen. Efter 
självständigheten 1991 påbörjade landet att återlämna marken till de tidigare 
privata skogsägarna. Den estniska skogsindustrin privatiserades under tidigt 
1990-tal. Den privata skogsindustrin kunde emellertid inte betala 
konkurrensmässiga priser för timmer, varför huvuddelen kom att gå på 
export. Totalproduktionen 1993 från sågverken var då bara 157 000 m3. 

Situationen förändrades och det svenska sågverksföretaget AB Karl Hedin 
Sågverk öppnade 1995 ett sågverk, AS Toftan, nära Vöru i södra Estland. I 
dag är AS Toftan det näst största sågverket i landet med en produktion av 
sågad trävara på 173 000 m3 år 2009 (Estonian Forests 2011). 
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Efter självständigheten 1991 har privata skogsägare bildat 
skogsägareföreningar i takt med ett ökat behov av att bli involverade i de 
politiska processerna. Den snabba ekonomiska tillväxten där efterfrågan på 
råvaror konstant varit större än utbudet, har inte varit gynnsam för 
kooperationen. Om efterfrågan minskar kan emellertid intresset för en 
ekonomisk föreningsverksamhet växa.  

Den första skogsägareföreningen, Estonian Forest Union (EFU), grundades 
1992 med hela Estland som upptagningsområde. EFU omorganiserades 
2008 till en paraplyorganisation, Estonian Private Forest Union (EPFU), 
som nu förenar mer än 40 regionala skogsägarföreningar.  

Skogsägarföreningarna har idag 2 500 medlemmar, som tillsammans äger 
mer än 200 Kha skogsmark, vilket svarar för mer än 21 % av den privata 
skogsmarken. EPFU är partner i Confederation of European Forest Owners 
(CEPF) och European Landowners´Organisation (ELO), genom vilken den 
får värdefull erfarenhet om anpassning till snabba förändringar på 
marknaden. På global nivå är de privata skogsägarna genom sin 
skogsägarförening medlemmar i International Family Forest Alliance 
(IFFA) (Estonian Forests 2011). 

Det finns en ”svenskbygd” i Estland, en svensk kultur som bärs upp av de 
s.k. Estlandssvenskarna. Ingen vet exakt när svenskarna befolkade den 
estniska kusten och de estniska öarna. En del menar att de kom redan på 
vikingatiden. Andra menar att de kom någon gång under tidig medeltid. Ett 
är säkert att under ”den svenska tiden” (1561-1710) var de redan på plats 
(Gustafson 2006). 

Under slutet av andra världskriget flydde de flesta estlandssvenskarna till 
Sverige. Gårdarna förstatligades och kom att ingå i kollektivjordbruk eller 
statsjordbruk under Sovjetunionen. Skogsmarken kom helt att försummas 
och obrukad åker- och ängsmark växte igen. Någon skogsskötsel var det inte 
frågan om. 

Efter självständigheten fick de gamla ägarna tillbaka sina fastigheter. De 
tidigare estlandssvenskarna, som bodde nästan uteslutande i Sverige hade till 
stor del tappat kontakten och saknade erfarenhet av jord- och skogsbruk. En 
förening startades därför 1999 på Ormsö under namnet Ormsö 
Skogsförening, som numera ändrat namnet till Västra Kustens Skogsägare 
och hade i början av 2010 ca 150 medlemmar. Föreningen har idag breddat 
sitt verksamhetsområde till att omfatta hela det gamla estlandssvenska 
området med Rickul, Nuckö och Ormsö kommuner. Föreningen har till 
uppgift att hjälpa medlemmarna med den praktiska skogsskötseln och att få 
ett bra ekonomiskt resultat från denna (Västra Kustens Skogsägare 2013). 
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5.3.3.2 Skogslagsstiftning 

Den estniska skogslagen, ”Forest Act”, antogs av parlamentet (Riigikogu) 
den 7 juni 2006 och började gälla från den 1 januari 2007. Den har därefter 
reviderats vid några tillfällen. Syftet med lagen är att garantera skydd och 
uthållig skötsel av skogen som ett ekosystem. Skogsvården ska tillförsäkra 
biologisk mångfald och skogens livskraft på ett sätt som tillfredsställer 
ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella behov. Lagen har 
otvivelaktigt likheter med den svenska skogsvårdslagen vad gäller miljömål 
och produktionsmål. Den kan dock sägas vara något hårdare än den svenska, 
eftersom skogsägaren har anmälningsplikt till myndigheten för alla skogliga 
åtgärder (Andersson 2013). I Forest Act framgår att staten ska äga minst 20 
% av fastlandsarealen. Detta för att garantera landet varaktiga 
levnadsförhållanden och mångahanda användning av skogen.  

Miljödepartementet är den samordnande myndigheten vad gäller 
utformandet av landets skogsvård. En skogsutvecklingsplan för skogsvården 
ska framställas vart tionde år. Planen ska sätta mål för skogsvården och 
beskriva vilka åtgärder och nödvändiga medel som krävs för att uppnå 
målen. Skogsutvecklingsplanen ska antas av parlamentet och landets 
regering ska vartannat år lämna in en rapport om uppfyllandet av planen. 
Regeringen ska också anta stadgar och upprätta ett register för redovisning 
av landets skogstillgångar.  

Lagen innehåller också bestämmelser om stöd till det privata skogsbruket. 
Detta sker genom en stiftelse under miljödepartementet. Stöd kan beviljas 
privata skogsägare och skogsägarföreningar. 

Regler vid föryngring:  

‐ Föryngringsåtgärder för att trygga återväxten av skog efter 
avverkning eller skogsskador får inte ske senare än fem år.  

‐ Lagen anger som föryngringsmetoder markberedning för att 
möjliggöra sådd, plantering eller naturlig föryngring.  

‐ Vid anläggning av ny skog ska lämpliga trädslag användas med 
hänsyn till ståndorten. Miljödepartementet upprättar regler för 
lämpliga trädslag för olika ståndorter.  

‐ En skogsägare är ålagd att vid hyggesavverkning eller skogsskada 
med en yta av minst 0,5 ha utföra skogsföryngring. 

Regler vid avverkning: 

‐ Inom hygget ska alla träd vara avverkade inom ett år med undantag 
av 20-70 tallar, vårtbjörkar, klibbal och ädla lövträd, som lämnas 
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som fröträd, samt livskraftig underväxt. Dessutom lämnas träd som 
tryggar den biologiska mångfalden.  

‐ Miljödepartementet utfärdar regler för lägsta tillåtna 
slutavverkningsålder vad avser dominerande trädslag och 
kvalitetsklass. Lägsta tillåtna ålder är för tallbestånd och 
bredlövbestånd 90-160 år; granbestånd 80-120 år; bestånd av björk 
och klibbal 60-80 år samt asp 30-50 år. Till bredlövade trädslag 
räknas ek, ask, alm och lönn.  

‐ En ny föryngringsavverkning får inte påbörjas inom ett avstånd som 
är mindre än 100 meter från ett hygge förrän föryngringsåtgärder 
genomförts och övergångstid har förflutet. Övergångstiden är för tall, 
gran och bredlöv fyra år och i övriga fall två år. Avverkningsåret ska 
inte inräknas.  

‐ Arealen för föryngringsavverkning får inte överstiga två ha för 
känsliga områden utsatta för erosion, infiltration och vinddyner.  

‐ Arealen för föryngringsavverkning får inte vara bredare än 30 meter 
och inte överstiga två ha vid våt- och lavamark. Vad avser 
habitatsområden med bestånd av barrträd och bredlöv ska ytan inte 
överstiga 5 ha (Skogslag Estland 2007). 

 
5.3.3.3 Skogsskötsel 

Den optimala föreskrivna avverkningen per år som landets 
skogutvecklingsplan till 2010 anger är 12,6 Mm3. År 2006 utgjorde tall och 
gran omkring 60 % av kvantiteten avverkat timmer. Björken är det mest 
huggna lövträdet. Avverkningsvolymen i de statliga skogarna har varit 
relativt stabil, medan den minskat markant under de senaste åren i de privata 
skogarna. 

Den huvudsakliga avverkningsmetoden är med skördare, vilka svarar för 90 
% i de statliga skogarna vid föryngringsavverkning och för 60 % vid 
gallringar. Användningen av skördare i det privata skogsbruket är mindre 
sannolikt beroende på fastighetens arealstorlek. Nästan all avverkning med 
skördare görs av specialiserade privata företag (Estonian Forests 2011). 

I genomsnitt planteras 5 800 ha per år med omkring 14 miljoner plantor. Av 
den planterade arealen var 69 % gran, 18 % tall och 12 % björk. Frösådd 
sker på ca 1 400 ha per år. Naturlig föryngring tillämpas i stor utsträckning 
och omkring 5 300 ha markbereds (Estonian Ministry of Environment 
2013). Bestånd med naturlig föryngring bidrar till ett mycket stort lövinslag; 
30 % gran och 70 % björk är inte ovanligt (Svensson 2013:1).  
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EU-medlemskapet gör att bidrag i Estland utgår även till skogliga åtgärder 
såsom skötsel av ungskog, dikningsföretag, röjning och gräsrensning 
(Svensson 2013:1, Andersson 2013). 

De statliga skogarna administreras under miljödepartementet, men de sköts 
av State Forest Management (RMK) på kommersiella grunder. RMK 
bedriver bland annat fröproduktion, plantskolor, virkeshandel, 
campingplatser och vandringsleder (Estonia Ministry of Environment 2013). 

 
5.3.3.4 Skogsindustri och handel 

Skogsindustrin har en långvarig historia i Estland. Processen började redan i 
slutet av 1800-talet under det ryska kejsardömet då åtskilliga massabruk och 
sågverk uppfördes i de baltiska staterna. A. M. Luther plywood och 
möbelfabrik var en av de första i Europa. Deras vattenresistenta plywood var 
sannolikt den första i världen. Estland har inte varit lika hårt knutet till 
gamla Sovjet som övriga baltländer. Sverige och Finland har därför kunnat 
komma in i landet och bidragit stort till Estlands utveckling inom 
skogsbruket (Andersson 2012). 

Under sovjettiden 1945-1990 var landets skogar underutnyttjade och 
investeringarna i skogsindustrin små jämfört med andra industrier. 
År 1992 uppgick skogsindustrins andel av den totala industriproduktionen 
endast till 3,7 %, medan den största, livsmedelsindustrin, svarade för 31,6 
%. År 2007 hade emellertid skogsindustrins andel ökat till 16,3 % och 
livsmedelindustrin fallit till andra plats med sina 12,4 %. 

År 2008 arbetade 4,3 % av den sysselsatta befolkningen inom skogssektorn 
och den skogsbaserade industrin. Estlands skogsbaserade industri består idag 
av skogsindustrins alla grenar, men massa- och pappersbruken är relativt 
små. Den dominerande sektorn är sågverksindustrin som äger och arbetar i 
nära samverkan med olika fabriker i efterled. Den estniska sågverksindustrin 
sågar huvudsakligen tall och gran (softwood). Den inhemska byggsektorn 
och exporten av prefabricerade hus (Figur 14) spelar en stor roll för 
skogsindustrin (Estonian Forests 2011). Vidareförädling av skogsråvaran 
kommer att göra trä mer konkurrenskraftigt genom produkter såsom 
snickeri, limbalkar och andra EWP-produkter. 
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Figur 14. Försäljningsintäkternas fördelning på skogsbaserade 
industrigrenar 2007, %, (Estonian Forests 2011). 

 

Tabell 13. Större företag inom den estniska skogsindustrin (Estonian Forest 
2011). 

Företag  Produkt  Kapacitet Kommentar 

Imavere sawmill  Sågad trävara, 
limbalkar, 
komponenter

400 000m3 
80 000 m3 
65 000 m3

Sågtimmer utgör 
80 % av 
produktionen 

Estonian Cell  Aspmassa  175 000 ton  Produktionen 
motsvarar 350 000 
m3 aspmassaved 

UPM Kymmene 
Otepää AS 

Björkplywood  50 000 m3  All råvara är 
inhemsk 

Graanulinvest AS  Pellets  430 000 ton  Nästan all pellets 
exporteras 

AS Rait  Sågad trävara  150 000 m3  Huvuddelen 
exporteras 

Repo Vabrikud AS  Träflis    Tillverkar HDF‐
produkter 
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Imavere Sawmill (Tabell 13) är det största träkombinatet i de baltiska 
staterna och är beläget i centrala Estland. Idag är det den största fabriken i 
Stora Enso Timber & Russian. Estonian Cell exporterar hela sin produktion. 
Graanulinvest är en av Europas fem största pelletstillverkare. 

Exporten utgörs huvudsakligen av massaved till Sverige (557 000 m3 år 
2009) och Finland (451 000 m3 år 2009). Snickeriindustrin exporterar över 
hela världen, men de största köparna är grannländerna Finland, Sverige och 
Danmark. Japan är den största icke europeiska marknaden.  

Importen består till hälften av sågade trävaror och timmer från Lettland och 
Ryssland (Estonian Forests 2011). 
Två klara trender kan ses i Estlands handel med skogsprodukter: 

‐ ökad export av produkter med ett högre förädlingsvärde 

‐ ökad import av råmaterial; timmer och sågade trävaror (Estonian 
Forests 2011). 

Landets målsättning enligt The Forestry Development Programme är en 
årlig avverkning på cirka 13,1 Mm3. Emellertid har endast ungefär hälften 
av detta förverkligats. Däremot svarar nu biobränsle för en betydande del, 14 
%, av energisektorn (Estonian Forests 2011). Hittills har den dominerande 
energikällan varit oljeskiffer, som svarar för ca 55 % av landets 
energibehov. Målet är emellertid att andelen förnybar energi (däribland 
biobränsle) skall öka till 25 % till år 2020. 

 
5.3.4 Svenska skogsfastighetsinvesteringar i Estland 

Den 1 augusti 2010 fanns i Estland 1 511 privata ägare av jord och skog som 
var svenska medborgare (Tidningen Skogen 2013). Vår analys är att 
släktband till Estland är en stor del av förklaringen till att så många svenskar 
äger skog i landet. Detta med tanke på att svensktalande har bebott västra 
kusten med intilliggande öar i århundraden tillbaka. 

Från Södra (2013) framgår att Södra Skog 2012 hade ett totalt markinnehav 
i Estland och Lettland om 27 000 ha, varav 23 000 ha var skogsmark. Av 
markinnehavet ligger 15 000 ha i Estland. Södra Skog har utökat och 
koncentrerat skogsinnehavet i Baltikum genom byten, köp och försäljningar. 
Upprinnelsen till Södra Skogs investeringar var köpet av den finländska 
skogsägarföreningens, Metsäliittos, markinnehav på 9 000 ha 2006 
(Svensson 2013:1).  

Södra grundade redan 1994 Södra Eesti AS, vars kärnverksamhet är att köpa 
timmer. Bolaget har terminaler i Kunda och Pärnu (Bilaga 1). Södra har 
också motsvarande lettiskt bolag - Södra Latvia SIA. Sedan 2007 ägs dessa 
bolag gemensamt av Svenska Cellulosa AB i ett 50-50 förhållande. Dessa 
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båda bolag köper årligen in mellan 500 000 och 1 000 000 m3, som fördelas 
mellan de båda ägarföretagen. Huvudprodukterna är barr- och 
björkmassaved som exporteras till Sverige. Övrig handel är med 
cellulosaflis, timmer och biobränsle. Dessa bolag äger ingen egen skog, utan 
köper råvara från skogsägare och andra leverantörer (Svensson 2013:1). 

Bland större svenska investerare finner vi också AB Custos, som äger och 
förvaltar skogsfastigheter genom sitt dotterbolag Tisko i Sverige AB, vars 
ändamål är att äga aktier i företag inom EU med skoglig verksamhet 
(Allabolag 2013). Detta bolag äger samtliga fastigheter i Estland genom 
estniska koncernföretag. Totalt äger koncernen vid utgången av 2011 cirka 
21 000 ha mark (Metsnik 2013). AB Custos är i sin tur är ett dotterbolag till 
Hvalfisken, vars ägare är familjen Wahlström. Bolagets verksamhet och 
ändamål är att självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan 
bedriva handel med skogsfastigheter, skogsråvara, biobränsle och trävaror 
såsom skog, pellets, sågade trävaror samt äga och förvalta lös och fast 
egendom ävensom bedriva handel med och förvalta finansiella instrument. 
Bolaget har sitt säte i Stockholm och registrerat i Sverige (Allabolag 2013). 

Tornator Estland tillhör gruppen Tornator Timberland, vars verksamhet 
bygger på skogsägande och hållbart utnyttjande av skogsresurserna. 
Företagets mål är att öka sitt ägande av skog långsiktigt och strävar för ökad 
effektivitet genom att utveckla skötselmetoder. Tornator Estland äger idag 
cirka 22 000 ha, som finns belägna i samtliga län, vilket innebär att företaget 
arbetar över hela landet. Tornator Group är finskt och äger nästan 630 000 
ha skog i Finland, Estland och Rumänien (Tornator 2013). Tornators störste 
aktieägare är med sina 41 % Stora Enso. Övriga större ägare är 
pensionsförsäkringsbolagen Varma, 13,1 % och Ilmarinen, 7,5 % samt 
livförsäkringsbolaget OP Life. 

Till vilket pris skogsmarken har förvärvats är svårt att få fram, eftersom 
företagen är väldigt förtegna. Genom METS 2009 Yearbook Forest 2009 har 
uppskattats ett medelspris respektive ett medianpris per försåld ha under 
åren 2000 – 2009 (Figur 15). Analysen inkluderar skogsfastigheter med en 
areal större än två ha och vars skogsmark av fastigheten omfattar mer än 90 
procent. 
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Figur 15. Försäljningspris för skogsmark i Estland (SEK/ha) (Yearbook 
Forest 2009). Valutakursen är beräknad 1 EUR = 15,6466 EEK;  

1 EUR = SEK 8,5486 (Riksbanken 2013). 

Medianpriset får anses vara en stabilare indikator än medelpriset. Jämför 
man medelpriset med medianpriset finner man att medelpriset ger ett högre 
värde än medianpriset. 

Tabell 14 presenterar antalet ha som har varit föremål för försäljning under 
åren 2001 - 2009. I genomsnitt har ca 46 500 ha skogsmark varit föremål för 
omsättning per år. 

                              Tabell 14. Areal försåld skogsmark 2001-2009  
                              (Yearbook Forest 2009). 

 

 

 

 

  

 

 

Det var svårt att korrekt bedöma omfattningen av svenska 
skogsinvesteringar i hektar i Estland. Ovan nämnda företag som Södra, 
Custos och Tornator har beaktats, men de ca 1 500 privata ägarna var 
svårare att kartlägga. Till detta ska också läggas estniska aktiebolag med 
skogsinnehav, som ägs av svenskar. Bakgrunden till svenskägda estniska 
aktiebolag kan vara skattesituationen. Aktiebolag erlägger ingen skatt för 

0

5 000

10 000

15 000

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

SE
K
/h
a

År

Medelpris Medianpris

År Areal, ha

2009 37 078

2008 36 997

2007 44 803

2006 37 652

2005 51 864

2004 57 982

2003 56 167

2002 50 632

2001 45 030



  
 

 
 

41 
Alf Petersson och Gert Åkesson 

sina vinster, privatpersoner betalar en plattskatt på 21 % och 
fastighetsägaren betalar en fastighetsavgift på markvärdet, som är 
förhållandevis låg (Andersson 2013).  

Vi bedömer att ca 100 000 ha är svenska skogsinvesteringar. Den 
genomsnittliga storleken på inköpt fastighet uppskattas till ca 12 ha. Detta 
kan dock vara i underkant, då Andersson (2013) menade att 50 ha är en 
normal storlek på en brukningsenhet vid förvärv. 

 
5.4 Intervjuer med svenska skogsägare i Baltikum 

Intervjuer och enkätsvar lämnades in av Bergvik Skog (Hedlund 2012), 
Södra Skog (Svensson 2013:2), Skogssällskapet (Magnusson 2013), 
Bockasjö Skogar (Johansson 2012:3) och Zaveria (Nilsson 2012:2). 

Bergvik Skog är den största skogsägaren i Lettland, Södra Skog har gjort 
investeringar i Lettland och Estland, Skogssällskapet förmedlar 
skogsfastigheter och förvaltar skog i Lettland, Bockasjö Skogar äger 3 000 
ha i Lettland, Zaveria är en privat investerare med 750 ha skog i Lettland, 
samt minoritetsägare i 400 ha skog i Litauen.  

Svar erhölls inte på alla frågor från samtliga respondenter. Enkäten får 
betraktas som en intervjumall med relativt öppna frågor och har inget 
statistiskt värde. Resultatet av enkäten är redovisat i form av sammanställda 
svar från respondenterna. Slutsatser av enkäten finns redovisad under avsnitt 
6.1. Vissa svar har inte redovisats individuellt av konfidentiella skäl. 

 
5.4.1 Frågor och sammanställning av svar  

1.  I vilka länder har ni gjort investeringar? Varför dessa länder? 

Bergvik, Skogssällskapet och Bockasjö Skogar har fokuserat på Lettland. 
Såväl Bergvik som Bockasjö Skogar ansåg att det är svårt att administrera 
flera länder. Bergvik angav även att hinder för investeringar i Litauen är ett 
mer splittrat ägande och ett annat språk. Södra Skog har investerat i Estland 
och Lettland efter ett initialt förvärv från bl.a. Metsäliittos skogar 2006. 
Skogssällskapet har planer för framtida investeringar även i Litauen. 

Såväl Skogssällskapet som Bockasjö Skogar och Zaveria angav artiklar i 
svenska tidningar och studieresor, som den ursprungliga inspirationskällan 
till investeringar och val av land. 

2. Vilket är syftet med investeringarna? Vilket är tidsperspektivet? När 
påbörjades investeringarna? 

Samtliga respondenter angav förväntad framtida värdestegring som skäl till 
förvärven. Södra Skog uppgav som mål en kapitalplacering på minst 10 års 
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sikt, Bergvik angav en förväntad avkastning på 5 % per år och Zaveria har 
ett aktieägaravtal med en löptid på fem år. Skogssällskapets mål är att 
omföra stora arealer från lågproducerande betesmark till högproducerande 
skogar och etablera ett förvaltningsbolag för skoglig förvaltning. För 
samtliga respondenter påbörjades investeringarna 2001-2008. 

3. Hur stort är innehavet idag? Landareal/skogsmark? 
Vilket var snittpriset/ha? Vad är värdet idag? 

Förvärvade arealer redovisas i stycke 5.1.4, 5.2.4 respektive 5.3.4. 
Två av företagen angav ett aktuellt marknadsvärde på ca 13 000 SEK/ha och 
en uppnådd värdestegring på ca 3 gånger. 

4. I vilka regioner har investeringar gjorts? Varför? 

Södra Skog angav närhet till utskeppningshamnar, som en viktig faktor för 
val av region och har därför koncentrerat investeringarna till Saldus i 
Lettland och Viljandi i Estland. Bergvik äger mark i såväl östra som västra 
Lettland efter förvärv från Harvard University. Skogssällskapet fokuserar 
idag på förvärv i västra Lettland för att uppnå geografiskt samlade 
investeringar. Enligt Bockasjö Skogar kan fastigheter slås samman utan 
kostnader, vilket ökar värdet av skogsfastigheter i geografisk närhet. 

5. Vilka kriterier styr investeringarna? 
Nämn de 5 viktigaste? (t.ex. pris, arrondering, skogstyp, skogsstatus, ...) 

Södra Skog prioriterar arrondering, tillgänglighet och pris. Skogssällskapet 
prioriterar arrondering, läge i landet, skogsmarksandel, hög virkesvolym och 
pris. Bockasjö Skogar prioriterar hög bonitet, arrondering, pris, hög 
virkesvolym och vägar. Zaveria prioriterar pris, skiftesstorlek (>20ha), 
vägar, bonitet och kassaflöde.  

Bergvik beskrev att överlåtelser vanligen genomgår tre olika faser. I första 
fasen övertar en arvinge skogen, gör en omfattande avverkning för egen 
konsumtion i bil eller lägenhet. I andra fasen förvärvas fastigheten av en 
lettisk entreprenör. I tredje fasen förvärvar Bergvik en hårt huggen fastighet 
där skogen är 0-30 år. Även Zaveria angav att förvärven huvudsakligen sker 
i fas 3. 

6. Hur förvaltas investeringen och hur sköts skogsinnehavet? Vilken 
skogsbruksmodell används? 

Bergvik förvaltar skogen i egen regi och avverkar inte mer skog än vad som 
planteras. Den årliga avverkningen är 100 000 m3, vilket täcker kostnaden 
för personal och skogsvårdsåtgärder. 
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Även Södra Skog sköter skogen själva enligt svenska skogsbruksprinciper 
och har anställda i Estland och Lettland. Gallringar i Estland utförs vid 35 
års ålder, jämfört med vid 15-20 års ålder i Sverige. 

Skogssällskapet är ett av baltländernas största företag för förvaltning av 
skogsmark genom SIA Skogssällskapet Latvia. Huvudprogrammet avser 
beskogning av lågutnyttjade marker och insatser för ökad skogsproduktion. 

Bockasjö Skogar sköts av P O Johansson som besöker landet några dagar 
var tredje vecka. Skogsskötseln utförs av entreprenörer. 

Zaveria har en person anställd på halvtid. Förvaltning och beslut om 
skötselprogram fattas av Anders Nilsson enligt en lokalanpassad svensk 
skötselmodell. 

Flera anger att EU-bidrag utgår till skogsskötsel. 

7. Hur är marknadssituationen idag?  
(Denna fråga kan uppfattas olika beroende på mål med investeringen). 

Priset för skogsmark redovisas under fråga 3. Bockasjö Skogar uppger att 
det är köparens marknad vad avser fastighetsförvärv. 

Bockasjö Skogar och Zaveria ansåg att priser på timmer och asp är bra, 
medan priserna för massa och bränsleved är dåliga. Båda respondenterna 
beskrev råvarumarknaden som en "swing market"/ "spot market" med låg 
försäljning och låga priser vid dåliga tider, respektive hög efterfrågan och 
höga priser vid goda tider. 

Södra ansåg att marknaden för björk är god. 

8. Vilka stora utländska investerare känner du till? 

Redovisas i stycke 5.1.4, 5.2.4 respektive 5.3.4. 

9. Hur utvecklas marknaden?  

Enligt Södra Skog har finanskrisen 2008 satt djupa spår och många 
fastigheter har inteckningar som överstiger marknadsvärdet. Sågverks- och 
pelletsindustrin expanderar. Skogssällskapet bedömde marknaden som 
avvaktande och att det är köparens marknad för fastigheter. Bockasjö Skogar 
och Zaveria gjorde båda bedömningen att marknaden på sikt utvecklas mot 
skandinavisk prisnivå. 

10. På vilket sätt sköts kunskapsöverföring? 

Södra Skogs managementsystem styr skogsskötselåtgärderna. 
Hållbarhetsarbetet bedrivs med stöd av ISO 9001 och ISO 14001 för miljö. 
Lettiska skogsförvaltare inom SIA Skogssällskapet rapporterar till styrelser 
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och svenska skogs- och affärsansvariga. Zaveria och Bockasjö Skogar ansåg 
att det krävs en stor insats i att förklara svensk skötselfilosofi, eftersom 
entreprenörer oftast är skolade i tysk och rysk teori. 
 
11a. Vilka mål har uppnåtts? Vilka mål har inte uppnåtts och varför? 

Skogssällskapet har uppnått målen för investeringsvolymer, 
skogsvårdsinsatser, värdeutveckling och cashflow, medan 
arronderingsmålsättningar tar längre tid. Bockasjö Skogar angav som 
målbild att ta vara på markens växtkraft, hjälpa till att utveckla den fattiga 
landsbygden och arbeta med småskalig drift. 

11b. Kommer ytterligare investeringar att göras? 

Bergvik planerar att i framtiden förvärva 1 000 ha/år men undviker 
utländska ägare. Skogssällskapet planerar för en successiv expansion med ca 
10 MSEK årligen. Södra Skog avvaktar med investeringar, men gör förvärv 
ur arronderingssynpunkt. Även Bockasjö Skogar och Zaveria planerar 
ytterligare förvärv. 

12. Vilka är för- och nackdelarna med investeringen? 

Södra Skog angav markens potential och förvärvspris som fördelar, 
respektive dålig arrondering och dåligt vägnät som nackdelar. Zaveria angav 
tillgång till lettisk arbetskraft i Sverige och prisutveckling som fördelar, 
medan arbetskrävande skötsel, byråkrati, dåligt vägsystem, begränsad 
tillgång till reservdelar, dåligt utfall vid föryngring på åkermark och 
språkkunskaper som nackdelar. Bockasjö Skogar uppgav utmaningen, 
möjligheterna i den eftersatta potentialen som fördelar, medan andra regler, 
andra traditioner och kulturer angavs som nackdelar. Skogssällskapet angav 
kunskapsuppbyggnad, affärsutveckling, riskspridning och värdeutveckling 
som fördelar. 

13. Vilka möjligheter och hot ser du? 

Skogssällskapet såg låga markpriser, god värdetillväxt och tillgång till billig 
arbetskraft som möjligheter. Hotbilden är jämförbar med skogsägande i 
Sverige. Bockasjö Skogar såg investeringar i infrastruktur och intresse för 
skogsutbildning som möjligheter, medan politisk inställning till utländska 
förvärv, EU-beslut och svag banksektor sågs som hot. 

14. Vilka har varit de största problemen? 

Södra framförde alltför små skogsfastigheter som största problem. Bockasjö 
Skogar beskrev hur hotbilder och rysk maffia tidigare skapat problem. 
Zaveria ansåg att byråkrati och svårighet med tillstånd för gallring är de 
största problemen. 



  
 

 
 

45 
Alf Petersson och Gert Åkesson 

15. Övriga erfarenheter? 

Södra Skog har gjort stora planteringar av hybridasp och ser detta som en 
viktig källa för framtida produktion av textilmassa. 

16. Vilka legala förhållanden styr investeringen? 

Södra framförde att Notarius Publicus har en viktig roll vid förvärv och att 
servitut inte har samma status som i Sverige. Zaveria uppgav att det är enkelt 
att starta ett lokalt bolag i Lettland. 

17. Hur bedömer du effekterna av EU-undantagets upphörande 2014 

Ingen av respondenterna bedömde att detta får någon effekt och ansåg att det 
är enkelt redan idag. Zaveria påpekade att språkproblem och bokföringskrav 
ändå består. Utländska ägare sköter skogarna bättre, vilket är bra för landet. 

18. Hur ser framtiden ut? 

Södra Skog bedömde att de skogsvårdsåtgärder som bedrivs kommer att öka 
värdet i skogen och ge en ökad virkeskvalité. Detta kommer att ha stor 
betydelse vid produktion av textilmassa. 

19. Hur är opinionen i landet till utländskt ägande? Landgrabbing/Kapital- 
kunskapsöverföring? 

Södra Skog uppfattas positivt av andra markägare och kunskapsöverföringen 
är viktig för landet. Bockasjö Skogar påpekade vikten av att noga följa 
regelverket för att behålla goda myndighetsrelationer. Zaveria uppfattade 
relationer med myndigheter och markägare som goda. Bergvik och 
Skogssällskapet lämnade ingen kommentar till denna fråga.  

 20. Vilka är de viktigaste miljöfrågorna i landet? 

Södra Skog angav beskogning av mark och ökad produktion av biomassa för 
att binda koldioxid, respektive skifferoljans utvinning som ett potentiellt 
miljöhot. 

   
5.5 Skogsmarkspriser i Baltikum 

Enligt de intervjuer som genomfördes med svenska investerare var priset en 
viktig faktor för investeringen. Det är därför intressant att jämföra 
prisutvecklingen för skogsmark i de olika länderna. 

Andersson (2012) studerade prisutvecklingen mellan år 2000 och 2011 för 
Sverige, Finland, Estland och Lettland, och fann att skogsmarkspriserna har 
ökat med 100 % i Sverige och Estland och 35 % i Lettland (Figur 16). År 
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2011 var skogsmarkspriserna i Sverige ca 3 gånger högre än i Estland och 5 
gånger högre än i Lettland. 

 

 

Figur 16. Jämförelse av skogsmarkspriser mellan Sverige, Finland, Estland 
och Lettland (Andersson 2012, s. 46). 

Enligt en artikel i tidskriften ATL (2012) uppskattade Karl Danielsson, från 
företaget Areal, snittpriserna för fastigheter till 100 kr/m3 i Litauen, 150 
kr/m3 i Lettland och 200 kr/m3 i Estland. Detta kan jämföras med snittpriset 
i Sverige på 400 kr/m3. Danielsson gissade att intresset för investeringar 
leder till stigande markpriser i Baltikum på 5 – 10 års sikt. I dag ligger 
priserna på skogsmark mellan tre och fem gånger högre i Sverige än i 
Baltikum. Denna källa bekräftar således uppgifterna från Andersson (2012). 
Danielsson trodde även att på en utjämning av de baltiska 
skogsmarkpriserna mot de svenska prisnivåerna, som kan hamna på ungefär 
det dubbla (ATL 2012). 

Mozgeris (2013) ansåg att av investeringar i Baltikum är de i Litauen mest 
fördelaktiga och uppgav att prisskillnaderna är 3 - 4 gånger lägre där jämfört 
med priset för svensk skogsmark. 

 
5.6 Jämförelse av skogsbrukets förutsättningar 

Lettland är med 3,22 Mha skog, jämfört med 2,2 Mha i Estland och 2,15 
Mha i Litauen, det största skogslandet i regionen. Geografiskt är länderna 
samlade över en yta motsvarande Götaland och Svealand. Lettland och 
Litauen har båda en yta av ca 65 Kkm2, medan Estland omfattar ca 45 Kkm2. 
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Andelen skog av landarealen är 51,9 % i Lettland, 50,3 % i Estland och 32,9 
% i Litauen, som har en avsevärt högre andel åkermark.  

Virkesförrådet var 631 Mm3 i Lettland, 443 Mm3 i Estland och 422 Mm3 i 
Litauen. Uppgifterna för Lettland och Litauen avser 2008, medan uppgiften 
för Estland avser 2010. Uppgifterna är därför inte helt jämförbara, men en 
slutsats blir att Estland och Litauen har ungefär samma virkesvolym och den 
största virkesvolymen finns i Lettland. Tillväxt och avverkning redovisas i 
Figur 17. 

 

Figur 17. Tillväxt och avverkning per land, Mm3 per år? 

I Lettland avverkades 2010 ca 75 % av tillväxten, i Estland ca 60 %, medan 
endast ca 40 % av tillväxten avverkades i Litauen. Det finns således 
sannolikt en stor avverkningspotential i Litauen och en viss potential i 
Estland. 

Trädslagsfördelningen i de privata skogarna skiljer sig också avsevärt åt i de 
tre länderna (Figur 18). 

 

Figur 18. Relativ trädslagsfördelning per land, % av skogsarealen. 
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Litauen och Estland har drygt 40 % barrskog mot ca 25 % i Lettland. I 
Litauen är tall det dominerande trädslaget, medan björk dominerar i Estland 
och Lettland. 

Ur den barrskogsorienterade industrins synpunkt, bör trädslagsfördelningen i 
Lettland vara mindre intressant jämfört med de övriga länderna. Den högre 
lövandelen i Lettland bör rimligen innebära ett mer intensivt 
skogsvårdsarbete och lägre virkespriser vid avverkning. 

  
5.7 Jämförelse av skogens ägarstruktur 

Staten är en betydande skogsägare i samtliga länder. Den statligt ägda 
skogen är 50 % i Litauen, 47 % i Lettland och 36 % i Estland. Av den 
redovisade privatägda skogen i Lettland var år 2009 12,4 % (267,5 ha) avsatt 
som restitutionsskog, där målet är att återföra marken till privata ägare. Den 
direkt privatägda skogen i Litauen var således endast 38 % (817,8 ha). I 
Lettland blev det tillåtet att via bolag köpa skog redan 1999, medan detta 
tilläts inte förrän 2004 i Litauen. I Estland får även utländska privatpersoner 
förvärva skogsmark. 

I Litauen är 15 % av skogsmarken avsatt för naturskydd jämfört med 16 % i 
Lettland och 26 % i Estland. Detta kan jämföras med att 12 % av 
skogsmarken är avsatt för naturskydd i Sverige.  

Privatskogsägandet år 2009 presenteras i Tabell 15. Den privatägda 
skogsarealen är störst i Lettland, ca 90 % större än i Litauen. Trots Estlands 
mindre totala skogsareal, äger ändå privata skogsägare nästan lika stor areal 
som i Lettland. Medelarealen på privata fastigheter är liten i samtliga länder 
och avsevärt mindre än i Sverige. I Litauen är medelarealen endast 3,5 ha 
och landet har ett mycket stort antal skogsägare. Skogsägarföreningarna har 
relativt liten betydelse i alla länderna. 

                 Tabell 15. Privata skogsägare i Baltikum 
  Lettland Estland Litauen 

Privatägd skogsmark (1000 ha) 1 550 1 408 818 

Antal ägare (1000 st) 150 155 236 

Medelareal/fastighet (ha) 10,3 9,1 3,5 

 
5.8 Jämförelse av skogslagstiftning 

Skogslagstiftningen i de tre baltiska länderna skiljer sig en del avseende 
detaljstyrning Den svenska skogslagstiftningen i stor utsträckning tjänat som 
förebild. Alla ländernas skogslagstiftning syftar till ett uthålligt skogsbruk 
och skydd av skogen som ekosystem.  
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Den estniska skogsvårdslagen är hårdare än den svenska, eftersom 
skogsägaren har anmälningsplikt till myndigheten för alla skogliga åtgärder. 
I lagen framgår att staten ska äga minst 20 procent av ytan på fastlandet. 
En skogsutvecklingsplan för styrning av skogsvården ska framställas vart 
tionde år och antas av parlamentet. I den lettiska skogsvårdslagen stipuleras 
att alla skogliga beslut kräver tillstånd från skogsmyndigheten, VMD, med 
undantag för röjning om rotdiametern understiger 12 cm. Lagstiftningen i 
Lettland är således hårdare än i Estland, där det räcker med en anmälan. Den 
litauiska skogsvårdslagen delar in skogen i fyra kategorier, vilket redovisas i 
Tabell 6. 

Den svenska FSC-standarden är i många stycken i paritet med den litauiska 
skogslagstiftningen. Den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern skiljer sig, 
dels från den svenska dels mellan de baltiska länderna (Tabell 16). 

              Tabell 16. Lägsta tillåtna slutavverkningsålder. 
Ålder  Estland Lettland Litauen Sverige 

Tall  90‐160 101‐121 101 45‐90

Gran  80‐120 81 71 45‐90

Björk  60‐80 51‐71 61  ‐

I Litauen gäller lägsta tillåtna slutavverkningsålder endast för kommersiell 
skog. Jämfört med Sverige är skillnaderna i normala omloppstider markanta. 

Största tillåtna areal för slutavverkning är i Lettland; 5 eller 10 ha om 
frötallar lämnas. Dessutom skall minst fem av de äldsta och livskraftiga 
träden lämnas kvar per ha. I Litauen är motsvarande areal 8 ha för 
kommersiella skogar. Bestånd intill nya hyggen får inte avverkas tidigare än 
4-10 år beroende på trädslag och plats. I Estland skall vid 
föryngringsavverkning alla träd inom hygget vara avverkade inom ett år med 
undantag för träd som tryggar den biologiska mångfalden. En 
föryngringsavverkning får inte göras närmare än 100 meter från ett hygge 
som avverkats inom fyra år (trädslagsberoende). 

I Lettland ska föryngringsåtgärder vara genomförda inom tre år. Detta kan 
ske genom naturlig föryngring eller med godkänt och ståndortsanpassat 
föryngringsmaterial. Minimiantal av huvudplantor för olika trädslag och 
trädhöjder finns definierade. I Litauen ska föryngring normalt vara 
genomförd inom tre år. Vid kalamiteter gäller två år efter det att skadorna 
registrerats. I Estland skall föryngringsåtgärder ske inom fem år. Vid 
anläggning av ny skog ska lämpliga trädslag användas med hänsyn till 
ståndort. Tidsramarna för föryngringsåtgärder i Sverige liknar således 
Lettlands och Litauens regler, medan Estland har en längre tidsfrist. I den 
svenska skogsvårdslagen finns föreskrifter om längsta tillåtna tid för att 
erhålla ett tillfredsställande plantuppslag genom naturlig föryngring. 
Likartade bestämmelser finns i den lettiska skogslagen. 
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I Estland och Litauen tillhör skogsmyndigheten miljödepartementet, medan 
den i Lettland ingår i jordbruksdepartementet. 

Vår slutsats är att skogslagstiftningen i Estland har relativt sett minst 
restriktioner, är något striktare i Lettland och mest strikt i Litauen. I Estland 
har skogsägare anmälningsplikt för skogliga åtgärder. I övriga länder krävs 
tillstånd.  

 
5.9 Jämförelse av skogsskötsel 

Länderna har sedan andra världskriget en gemensam historia av sovjetisk 
ockupation och vanskötsel av skogarna. Tysk och rysk modell påverkar 
fortfarande skogsskötseln, men sedan självständigheten har svensk och finsk 
skötselmodell fått en allt större betydelse, framför allt för de statligt ägda 
skogarna och skog som ägs av svenska investerare. Sverige har haft en stor 
betydelse för uppbyggnaden av skogssektorn och riktlinjer för 
skogsnäringen.  

I Lettland och Litauen är den statligt ägda skogen mer inriktad mot 
produktion och aktiv skogsskötsel jämfört med den privatägda skogen.  
Den avverkning som görs i privata skogar i Litauen utförs oftast i egen regi 
och understiger 100 m3. För huvuddelen av dessa fastigheter bedrivs ingen 
skogsskötsel. I både Lettland och Litauen bedrivs en omfattande 
återbeskogning av åkermark. 

 
5.10 Jämförelse av skogsprodukter och avsättning 

Skogsindustrin är mycket viktig för alla länderna. I Lettland svarade 
skogsindustrin för 22 % av den totala exporten under 2010 och under 2007 
stod skogsindustrin i Estland 2007 för 16 % av den totala 
industriproduktionen. I Litauen är 7 % av den arbetsföra befolkningen 
sysselsatt inom näringen, jämfört med 5 % i Lettland och 4 % i Estland.  
Den skogsbaserade industrin i Estland och Lettland består av 
skogsindustrins alla grenar. Massa- och pappersbruken är relativt små och 
sågverksindustrin dominerar. I Litauen är möbelindustrin dominerande. 

BNP/capita är 13K € i Estland, 5,4K € i Lettland och 8,5K € i Litauen. En 
förklaring till dessa skillnader kan vara att Lettland är mer beroende av 
timmerexport, medan Estland och Litauen har mer utvecklad förädlande 
industri.  

Av Figur 19 framgår att Lettland och Estland är mycket viktiga importländer 
för Sveriges behov av skogsråvara. Av Sveriges totala virkesimport svarade 
de baltiska länderna 2010 för 58 %, med Lettland som största importland. 
Lettland svarade för 53 % av importen av björkmassaved. Litauen är ett 
viktigt tillverkningsland av möbler till bl. a. IKEA. 
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Figur 19. Sveriges import av skogsråvara 2010, 1 000 m3fub och %. 
 

5.11 Jämförelse av svenska skogsfastighetsinvesteringar 

I Figur 20 presenteras ländernas skogsmarksarealer uppdelade på statliga, 
privata respektive svenska ägare. Den skogsmark som ägs av svenska 
investerare är exkluderad från övrig privatägd mark och anges som "Privat 
Sve". 

 

Figur 20. Skogsmarksarealens fördelning på ägarkategorier i de baltiska 
länderna, 1 000 ha. 

De största svenska skogsinvesteringarna är gjorda i Lettland, medan 
investeringar i Litauen är mycket begränsade. Förklaringar till detta kan 
sökas i ländernas historia och skogliga förutsättningar. 

Såväl Estland som Lettland har starka historiska kopplingar till Sverige och 
över 1 500 svenskar, huvudsakligen med estniskt ursprung, är skogsägare i 
Estland. Litauen har historiskt och kulturellt starkare band med Polen och en 
mer homogen befolkning. Många färjeförbindelser knyter samman Estland 
och Lettland med Sverige, medan Litauen endast har en förbindelse mellan 
Klaipeda och Karlshamn. 
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Svenska skogsinvesterare i Baltikum kan delas upp i följande kategorier: 

1. Stora svenska skogsbolag. Här ingår Bergvik Skog (61 Kha), Södra 
Skogsägarna (24 Kha), Tornator (22 Kha) och Skogssällskapet (8,5 
Kha). 

2. Investmentfonder. Här ingår Europeiska Skogsfonden (6 Kha), 
Latvian Forest Company (1,5 Kha), Baltic Forest Fund, samt 
pensionsfonder som SPP & Storebrand (38 Kha). 

3. Privatpersoner/företag som själva eller tillsammans gjort 
investeringar. Detta är en diversifierad grupp som sträcker sig från 
enskilda personer som gjort mindre investeringar till svenska 
företag med stora investeringsresurser. Här ingår Custos (21 Kha), 
Realforest (14 Kha), Koberg och Gåsevadsholms Godsförvaltning 
(5,4 Kha), Bockasjö Skogar (3 Kha), Goska Lettland (1,4 Kha), 
samt ett antal investerare med innehav upp till 1 000 ha. 

4. Privatpersoner som genom familjeband övertagit skogsfastigheter i 
Baltikum. Här ingår de flesta svenska skogsägarna i Estland. 

Investerarna har med få undantag koncentrerat investeringar till något av 
länderna. Företag i kategori 1 har gjort sina största investeringar i Lettland, 
och inte några i Litauen. Samtliga investmentbolag i kategori 2 har 
investerat i Lettland. Företag i kategori 3 har huvudsakligen investerat i 
Lettland, men här finns även de övriga länderna representerade. Det största 
antalet investerare i kategori 4 finns i Estland, med över 1 500 svenska 
investeringar. Estland är det enda landet där utländska privatpersoner tillåts 
äga skog. I övriga länder måste skogen ägas genom lokala bolag eller 
filialkontor till svenska bolag. 

Syftet med investeringarna är framtida värdestegring, där 
investeringshorisonten är ca 10 år och där den löpande driften finansieras 
med skogsintäkter. Investerare i kategori 4 har, enligt vår bedömning, ett 
något annorlunda syfte, där familjemässiga skäl har större vikt för 
skogsinnehavet. Samtliga tillfrågade investerare av kategori 1 - 3, planerar 
ytterligare investeringar. Bedömningen är att de svenska 
skogsinvesteringarna i Baltikum 2013 har den omfattning som redovisas i 
Tabell 17. Totalt bedöms arealen svenska investeringar vara ca 300 000 ha. 
Detta motsvarar ca 6 % av skogsmarksarealen i Lettland, ca 5 % av 
skogsmarksarealen i Estland och ca 1 % av skogsmarksarealen i Litauen. 

      Tabell 17. Svenska skogsinvesteringar i Baltikum  
  Lettland Estland Litauen Totalt 

Investeringar, ha  150 ‐ 200 000 100 000 30 000 ca 300 000 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
 
6.1 Kommentarer till enkätsvar 

Enkäten har använts som en intervjumall med relativt öppna frågor.  
Investerare från dominerande svenska skogsbolag och två mindre 
skogsägare för intervjuer utvaldes. Svar från investerare i Litauen erhölls 
inte. Med ett utökat antal intervjuer och ytterligare målgrupper, skulle det 
statistiska värdet och relevansen öka. Nedan kommenteras de erhållna 
svaren som redovisats under punkt 5.4. Under tillämpliga avsnitt har även 
tillförts kommentarer, som erhållits från övriga kontaktade personer och som 
redovisats under andra rubriker i uppsatsen.  

Val av land för investering betingas till största del av möjligheten till förvärv 
av större skogsfastigheter. Detta bekräftas såväl av Bergvik, Södra Skog, 
Baltic Forest Fund och Bockasjö Skogar. Inspirationskällan var i dessa fall 
tidningsartiklar och studieresor till Baltikum, men i Estland hade 
huvuddelen av investeringarna familjemässig anknytning.  

Skälen till att investeringarna i Litauen inte ökat är bland andra 
språkmässiga och kulturella skäl, små brukningsenheter, svårighet att 
administrera flera länder och rigorösare skogsbruks- och miljömässiga krav.  
Syftet med investeringarna är entydigt investering i framtida värdestegring, 
med en investeringshorisont på ca 10 år. Den löpande driften finansieras av 
löpande skogsintäkter. 

De viktigaste kriterierna för investering är arrondering, tillgänglighet 
inklusive vägar, bonitet, pris, skogsinnehåll och kassaflöde. I Lettland består 
marknadsutbudet huvudsakligen av hårt huggna fastigheter. Samtliga 
respondenter förvaltade skogen i egen regi och enligt lokalanpassad svensk 
skötselmodell. EU-bidrag utgår till skogsskötsel. 

Marknaden för fastighetsförvärv beskrivs som köparens marknad. På sikt 
förväntas priserna utvecklas mot nordisk prisnivå. Råvarumarknaden är en 
"spot market" med högre priser vid högkonjunktur och lägre priser vid 
lågkonjunktur jämfört med Sverige. Alla respondenter planerar ytterligare 
förvärv. 

Som fördelar angavs skogens potential, kunskapsuppbyggnad, riskspridning 
och tillgång till billig arbetskraft. Som nackdelar angavs små fastigheter, 
dålig arrondering, dåligt vägnät, byråkrati och en annan tradition och kultur.  

Ingen av respondenterna såg det nuvarande EU-undantaget för förvärv av 
utländska privatpersoner som ett hinder. Det är enkelt att redan idag starta 
ett lokalt bolag. 
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Markägare och myndigheter har en positiv inställning till utländska förvärv. 
De betraktas som ett led i kunskapsuppbyggnaden som är viktig för landet. 

 
6.2 Kommentarer till resultaten 

Vi har inte funnit någon annan studie av svenska skogsinvesteringar i 
Baltikum, ej heller någon studie av investeringar i något enskilt land. Vår 
bedömning är att någon sådan studie ej är gjord, vilket bekräftas av det 
intresse vår studie har rönt. Samtliga tillfrågade investerare har uttryckt 
starkt intresse av resultaten och är intresserade av att få tillgång till vår 
uppsats. 

Begränsningarna i form av den tid och de resurser som anslagits för en 
kandidatuppsats, har inneburit att vi tvingats göra en ofullständig 
faktainsamling. Ett utökat intervjuunderlag från andra aktörer i Baltikum, 
såsom svenska skogsägare, investmentbolag, mäklare och 
myndighetspersoner, skulle inneburit en högre relevans i studien. På samma 
sätt skulle ytterligare enkätsvar gett en tydligare bild av gjorda investeringar. 
Intervjuunderlaget av investerare i Estland är starkt begränsat och svar 
saknas helt från investerare i Litauen. Detta är olyckligt och begränsar 
undersökningens värde. 

I samtliga länder finns statliga register över markägare. Vi har ej haft 
tillgång till denna information och de är sannolikt inte sökbara på sådant sätt 
att en sammanställning av svenska skogsinvesteringar varit möjlig att ta 
fram, se punkt 5.1.4. Om uppgifter från statliga register hade varit 
tillgängliga skulle studiens reliabilitet varit högre.  

Vår studie har gett upphov till ett antal outredda frågor och aspekter om 
svenska investeringar. En breddning och fördjupning bedömer vi som 
mycket intressant. Detta kan t.ex. avse fördjupande studier i ländernas lokala 
skogsindustrier och dess svenska involvering, avkastning och 
investeringshorisonter för olika intressegrupper, omfattningen av det kapital 
som investerats, påverkan av investeringar på de lokala marknaderna, 
allmänhetens inställning till utländska investeringar och investeringarnas 
miljöeffekter. 

 
6.3 Sammanfattande slutsatser 

Vår bedömning är att de svenska skogsinvesteringarna i Baltikum omfattar 
ca 300 000 ha, varav 150 - 200 000 ha i Lettland, ca 100 000 ha i Estland 
och ca 30 000 ha i Litauen, vilket motsvarar ca 4 % av skogsarealen i 
Baltikum. 
 
Aktörerna kan delas upp i skogsbolag, investmentfonder, grupperingar av 
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privatpersoner/företag som gjort skogsinvesteringar och privatpersoner med 
familjeband till Baltikum. 

Bland skogsbolagen är de största aktörerna Bergvik Skog, Södra 
Skogsägarna, Tornator (Stora Enso delägare) och Skogssällskapet, med 
tillsammans ca 115 000 ha. Bland investmentfonder är det svensk-norska 
SPP & Storebrand störst följt av Europeiska Skogsfonden. 
Även grupperingar av privatpersoner/företag är stora investerare, t.ex. 
Custos, Realforest, Koberg och Gåsevadsholms Godsförvaltning och 
Bockasjö Skogar. Över 1500 privata skogsägare äger skog i Estland, 
huvudsakligen av familjemässiga skäl. 

Motiven för investeringarna är framtida värdestegring, med en 
investeringshorisont på ca 10 år. För privata skogsägare med 
familjeknytning till Baltikum, kan även andra faktorer vara viktiga. 

De skogliga skillnaderna mellan länderna är främst: 

‐ Landytan för både Lettland och Litauen är ca 65 Mkm2, 
medan Estland omfattar ca 45 Mkm2. Andelen skog av 
landarealen är 51,9 % i Lettland, 50,3 % i Estland och 32,9 % 
i Litauen, som har en avsevärt högre andel åkermark.  

‐ Skogsarealen är därför störst i Lettland med 3,22 Mha skog, 
jämfört med 2,2 Mha i Estland och 2,15 Mha i Litauen. 

‐ Under 2008 var virkesförrådet 631 Mm3 i Lettland, 433 Mm3 
i Estland och 422 Mm3 i Litauen.  

‐ Under 2010 avverkades ca 75 % av tillväxten i Lettland 
jämfört med ca 60 % i Estland och endast ca 40 % av 
tillväxten i Litauen. 

‐ I de privata skogarna har Litauen och Estland drygt 40 % 
barrskog jämfört med 25 % i Lettland. 

‐ Under 2009 var andelen statligt ägd skog 50 % i Litauen,  
47 % i Lettland och 36 % i Estland. I Litauen ingår i den 
privatägda skogen även restitutionsskog, som skall överföras 
i privat ägo. Den direkt ägda privata skogen är därför endast 
38 %.  

‐ I Lettland blev det tillåtet att via bolag köpa skog redan 1999, 
medan detta inte tilläts förrän 2004 i Litauen. I Estland får 
även utländska privatpersoner äga skog. 

‐ I Litauen är 15 % av skogsmarken avsatt för naturskydd 
jämfört med 16 % i Lettland och 26 % i Estland. 
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‐ Under 2009 var medelarealen skogsmark 10,3 ha i Lettland, 
9,1 ha i Estland och 3,5 ha i Litauen. 

‐ En stor del av avverkningen i Litauen görs i egen regi och 
understiger 100 m3 per skogsfastighet. 

‐ Av Sveriges totala virkesimport av skogsråvara, svarade 2010 
Lettland för 39 %, Estland för 14 % och Litauen för 5 %. 

‐ Priserna för skogsmark är grovt räknat 100 kr/m3 i Litauen, 
150 kr/m3 i Lettland och 200 kr/m3 i Estland, dvs. 25 - 50 % 
av de svenska skogspriserna. 

Skillnaderna mellan länderna vad avser nationella regelverk för 
skogsproduktion är framför allt: 

‐ Skogslagstiftningen i alla länderna har stora likheter med den 
svenska, men är mer detaljstyrd. 

‐ I Estland är skogliga åtgärder anmälningspliktiga. I Lettland 
och Litauen krävs tillstånd. 

‐ I Litauen är skogen klassad i olika kategorier med olika krav 
på naturhänsyn och lägsta tillåtna slutavverkningsålder.  

‐ Lägsta tillåtna slutavverkningsålder är betydligt högre än den 
i Sverige, men relativt lika i de baltiska länderna i 
kommersiellt skogsbruk. 

‐ Största tillåtna areal för slutavverkning är 5 - 10 ha i Lettland 
och 8 ha i Litauen.  

‐ I Lettland och Litauen skall föryngringsåtgärder vara 
genomförda inom tre år jämfört med fem år i Estland. 

Vår slutsats är att skogslagstiftningen i Estland har relativt sett minst 
restriktioner, medan Litauen har de striktaste kraven. Kraven på miljöhänsyn 
är störst i Lettland och Litauen.  

De skogliga skillnaderna och skillnaderna i skogslagstiftning kan förklara 
varför relativt få investeringar är gjorda i Litauen. Vår slutsats är att 
orsakerna till detta är: 

‐ Medelarealen i Litauen är endast 3,5 ha, vilket försvårar ett 
effektivt skogsbruk. 

‐ Privatisering av restitutionsskog är i det närmaste avslutad i 
Estland och Lettland, medan mycket återstår i Litauen. 
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‐ Bolagsägd skog var inte tillåten i Litauen förrän 2004 jämfört 
med 1999 i Estland och Lettland, och därför är 
konsolideringen av fastigheter i en senare fas. I Estland kan 
även utländska privatpersoner äga skogsmark. 

‐ Skogslagstiftningen är avsevärt striktare i Litauen och ger 
t.ex. inga möjligheter för avverkning baserat på uppfyllda 
dimensionsmål. 

‐ För Estland och Lettland är Sverige ett mycket viktigt export- 
och importland. De båda länderna svarar för över 50 % av 
Sveriges totala virkesimport. 

‐ Historiskt och kulturellt har Estland och Lettland starkare 
koppling till Sverige än Litauen, medan Litauen har en 
starkare koppling till Polen. Detta indikeras även av 
välutbyggda flyg- och färjeförbindelser från Sverige till dessa 
båda länder.  

 
6.4 Hypoteser och slutsatser 

Våra arbetshypoteser, som redovisats i avsnitt 2, har till största del bekräftats 
genom studien. Vi har inte kunnat kartlägga det exakta innehavet av svenska 
skogsinvesteringar i Baltikum, men vi har kunnat göra en rimlig 
uppskattning av omfattningen. Vi har även fått bekräftelse på att 
investeringarna i Litauen är starkt begränsade och att skogliga parametrar 
varit av stor betydelse för valet av land för investering. Andra viktiga 
faktorer är legala förhållanden, samt historiska och kulturella förhållanden. 

Därigenom har vi även uppnått studiens syfte, som angetts i avsnitt 1.2 och 
trots de gjorda avgränsningarna, som redovisas i avsnitt 1.3, kunnat dra 
relevanta slutsatser. De största och dominerande svenska aktörerna är 
kartlagda, motiv för investeringar är funna, de skogliga förutsättningarna 
och de nationella regelverken för skogsproduktion är utredda. Dessutom har 
vi genom dessa skillnader i skogliga och regelmässiga förutsättningar, funnit 
väsentliga förklaringar till att omfattningen av svenska skogsinvesteringar i 
Litauen är avsevärt mindre än i Lettland och Estland. 
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