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Euroforest AB (publ) ägde per den 31 mars 13 507 hektar mark varav 12 161 hektar är skogsmark och 
1 346 hektar är  jordbruks, ängs- eller inägomark. Av den totala arealen finns 11 229 hektar i Litauen 
och 1 988 hektar i Lettland samt 289 hektar i Estland. Totalt virkesförråd uppgår till ca 1 965 000 
kubikmeter stående skog och den årliga tillväxten är ca 72 000 kubikmeter. Skogsförvaltningen sköts 
via lokala dotterbolag under kontroll av European Forest Management OU. 
 
Fusionen slutförd 
Fusionen av Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ) och Europeiska Skogsfonden 2 AB (publ) in i 
Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ) är slutförd och Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ) är 
namnändrat till Euroforest AB (publ). Aktier i tidigare ESF1 och ESF2 är därmed utbytta mot nya 
aktier i Euroforest AB (publ) i enlighet med beslutade fusionsplaner.  
 
Avverkningar bromsas med anledning av lägre virkespriser 
Förra året avslutades med sjunkande virkespriser och tyvärr fortsatte priserna sjunka för att sedan 
stabiliseras under slutet av första kvartalet. Bolaget hade redan innan årsskiftet beslutat att hålla 
tillbaka alla avverkningar i väntan på högre virkespriser och istället fördela om resurser så att fler nya 
fastigheter skulle kunna förvärvas.   
 
Resultatet 
I och med uteblivna avverkningar, med undantag för några mindre försäljningar av vind- och 
insektsskadad skog, samtidigt som alla planerade skötselåtgärder utförts ger det första kvartalet 
därför ett resultat på - 1,1 mkr. Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat på + 1,5 mkr. 
 
Skogsförvaltningen 
Litauen 
Under de tre första månaderna har bolaget förvärvat totalt 433 hektar varav 420 hektar är 
skogsmark. Den uppskattade volymen i förvärven överstiger 42 000 kubikmeter. Endast en 
avverkning har genomförts om sammanlagt 842 kubikmeter och bestod av ett granbestånd som 
drabbats av kraftiga vindbyar och insektsangrepp. I väntan på högre virkespriser fokuseras nu 
verksamheten mot fler fältinspektioner av nya skogsfastigheter för att kunna öka förvärvstakten. 
 
För helåret 2015 avser bolaget att röja 250 hektar och av dessa har ca 50 hektar redan röjts. Under 
april och maj planteras över 100 hektar hyggen och det är tall, gran och björk som dominerar 
planteringarna. 
 
Lettland & Estland 
Inga avverkningar har skett vare sig i Estland eller i Lettland under första kvartalet. I Lettland har 
virkespriserna sjunkit en aning och även där inväntas bättre priser innan några nya avverkningar 
planeras. I Lettland har det färdigställts skogsbruksplaner på ca 120 hektar och under april månad har 
plantering skett på ca 20 hektar med gran och tall.  


