
Nyhetsbrev Andelsägarna

 

Bäste andelsägare

Åren går och teakträden växer. Dagligen arbetar våra
medarbetare med att pyssla om träden och dess
omgivningar på bästa sätt. 
Återigen vill vi poängtera att ingen annan skogsägare i
Panama förvaltar sina träd så bra som Forwood. Tyvärr
ser vi hos andra aktörer skräckexempel på vad
utebliven förvaltning innebär för trädens utveckling.
God förvaltning skapar större värden i de växande
träden och Forwood uppfyller med råge de
förvaltningsåtaganden vi avtalat om under trädens
första 20 år.

Finca 19 - Bilder

Reparation av staket

https://greengrowthnordicab.createsend1.com/t/j-l-fttklud-l-r/
https://greengrowthnordicab.createsend1.com/t/j-l-fttklud-l-y/


Underhåll och manuellt röjningsarbete

Men vad händer sedan undrar många. Forwoods
teakplantager som du har andel i är planterade under
åren 2000 till 2004. Det betyder att till exempel
teakplantagen kallad Finca 19 redan uppnått 20 år. 
Denna plantage bedömer vi behöver ytterligare några
år för att ”mogna”. Andelsägarna i denna plantage
kommer att vara de första som får en ny skogsrapport
i vilken vi har prognostiserat de kommande årens
tillväxt och värdeökning. Med denna prognos som
grund kommer både Forwood och andelsägarna att
kunna bedöma den framtida utvecklingen av värdena
och en lämplig avverkningstidpunkt kan fastställas.
Senare kommer samtliga andelsägare i senare
planterade plantager att erhålla en liknande rapport
strax innan plantagen fyller 20 år. Forwood kommer
inte att ta ut någon extra förvaltningsavgift av dig som
andelsägare efter 20 år även om träden står kvar och
växer.

Finca San Juan B

Manuellt röjningsarbete



Trädens värdeökning är exponentiell vilket
diagrammet schematiskt visar. Genom att Forwood
sedan 2019 säljer teakvirke från �era länder i Afrika
och Latinamerika till Indien har vi löpande information
om marknadspriserna i Indien. Detta kommer att leda
till ett högre erhållet pris för teakträden i framtiden än
om vi tvingats sälja till lokala uppköpare i Panama.
Våra idag 7 anställda i Indien sålde under 2020 1073 st
40 foots containers med teakträd i Indien. Genom vår
erfarenhet av marknadspriserna i Indien vet vi att
kortstock med 2,2 meters längd ökar med 15 usd/m3
per varje 5 cm ökning av omkretsen (ca 1,6 cm i
diameter). Detta växer enlig skogsrapporterna(tabell 3
i skogsrapporterna) de �esta träden med på ett år. För
långstock >6,5 m är ökningen 30 usd/m3 per varje 5
cm ökning av omkretsen (ca 1,6 cm i diameter). Till
denna prisökning på den be�ntliga volymen ska varje
års tillväxt i volym adderas. Detta skapar den
exponentiella värdeökningen som framgår av
diagrammet.

Nu arbetar vi med att kapa kostnader från det stående
trädet till köparen i Indien. Vi har en hög kostnad för
att avverka, såga upp och containerlasta virket idag.
Detta beror till stor del på den höga in�ationen i
Panama som höjt löner och övriga kostnader sedan
den första plantagen etablerades år 2000. Dessutom
har internationella sjöfrakter ökat på grund av Covid
19 men detta är med största sannolikhet övergående
till nästa år. Vi kommer att kunna sänka kostnaderna



de kommande åren och detta kommer att presenteras
i de framtida skogsrapporterna.  
Vi har uppdaterat med nya bilder för våra plantager på
www.forwood.se/sv/vara-teak-planteringar

 

Paraiso Globo A & B

Finca 23-26

Reparation av staket och manuellt röjningsarbete

https://greengrowthnordicab.createsend1.com/t/j-l-fttklud-l-j/


San Juan

Santo Domingo

Nuevo Ocu 1



Nuevo Ocu 2

Underhåll och manuellt röjningsarbete

Underhåll av staket och röjningsarbete

 

Vi önskar er en trevlig sommar! 

 

Green Growth Nordic AB bedriver internationell
virkeshandel och förvaltning i Panama under det

särskilda företagsnamnet och varumärket Forwood



Green Growth Nordic AB 
Storgatan 11 
411 24 Göteborg

Tel: +46 (0)31 107100 
E-post: info@greengrowthnordic.se  
Webb: greengrowthnordic.se
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