VIRKESMARKNADEN

 Genom köpet av Martinsons tar Holmen ett snabbspår in på marknaden för limträ och korslimmat och slipper en lång och tung startfas. På bilden:

Bussterminalen Vasaplan i Umeå, byggd av limträ från Martinsons. Foto: Patrik Degerman/Martinsons

Holmen tar genväg till limträ
BOLAG Sågverkskartan har
ritats om ordentligt under
sommaren. Två köpare försvinner från virkesmarknaden när
Holmen köper Martinsons och
Vida tar över Bergs Timbers
svenska sågverk.

I mitten av juni stod det klart
att Canfor-ägda Vida köper
Bergs Timbers sågverk i Sverige. Vidas koncernchef Måns
Johansson konstaterar att
sågverken i östra Småland blir
ett bra komplement till Vidas
sågverk som har en annan geografisk placering.
Genom köpet ökar Vida också sin andel sågad furu och kan
på så vis förbättra sitt utbud på
färdigvarumarknaden.
KÖPESKILLINGEN UPPGÅR till cirka

400 miljoner kronor, varav 303
miljoner kronor avser anläggningstillgångar.
Sågverken producerar i dagsläget cirka 400 000 kubikmeter
årligen, men Vida ska investera
100 miljoner kronor för att öka
produktionen till 500 000
kubikmeter.
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Efter affären har Bergs
Timber största delen av sin
affärsverksamhet i Baltikum.
Jägmästaren Kenny Svahn
arbetar med skoglig affärsrådgivning och har sin bas i
Oskarshamn. Han säger att
östra Smålands virkesmarknad
i fortsättningen kommer att
domineras av Södra och Vida.
– Vida betalar 400 miljoner
för att få bort en konkurrent
och får tre sågverk på köpet,
säger han.

april att företaget
fördelaktigt. Bolaget
sökte ny huvudägare.
har en hel del egen
Med Holmen som
skog i Västerbotten,
köpare får verksammen har tidigare inte
heten en ägare som är
haft någon egen
stabil och som har
industri i området.
kraft att utveckla,
Holmens koncernenligt koncernchef
chef Henrik Sjölund
Lars Martinson.
skriver i ett pressI norra Sverige förmeddelande att ”med
 Kenny Svahn
svinner därmed en
vårt stora skogsinnestor virkesköpare för
hav i ryggen ser vi
skogsbrukarna, men förvärvet
fram emot att fortsätta utveckla
passar Holmen som hand i
verksamheten och bidra till ett
handske på flera olika sätt.
ökat träbyggande”.

I ÖSTRA SMÅLAND FINNS också

flera små sågverk, men de
köper inte några stora volymer
och flera av dem är inriktade på
vissa sortiment i skogen.
– De är ofta specialsågverk
och inte så prisbildande, säger
Kenny Svahn.
En månad senare, i mitten av
juli, kom nyheten att Holmen
köper träindustrikoncernen
Martinsons i Västerbotten.
Köpeskillingen uppgår till en
miljard kronor.
Familjeföretaget Martinsons
med åtta delägare i den fjärde
ägargenerationen meddelade i

FÖRUTOM MARTINSONS sågverk,

ATT DET PÅGÅR EN strukturom-

som producerar drygt en halv
miljon kubikmeter sågad trävara per år, får Holmen tillverkningen av korslimmat trä (KL),
limträ och byggprodukter.
För några år sedan pratade
Holmens ledning om att företaget planerade att starta en
KL-fabrik, men ingenting
hände och idén verkade rinna
ut i sanden. Nu köper Holmen
en färdig verksamhet och slipper den jobbiga uppstartsfasen.
Även när det gäller Holmens
egen skogsråvara är förvärvet

vandling mot större enheter,
och större koncerner blir också
tydligt i Ånge kommun i Västernorrland. I början av juli sågades sista stocken vid Östavall
sågverk. Sågen har sedan 1980talet varit en del av skogsägarföreningen Norrskog.
När verksamheten avslutades var det Norra Skog som
satte punkt. Norra Skog bildades under våren genom en
fusion mellan Norrskog och
Norra Skogsägarna.
BIRGITTA SENNERDAL

