
Södra Wood paplašina zāģmateriālu piegādi Japānai 

 

Södra Wood, kas ir Zviedrijas lielākā meža īpašnieku asociācija un 

starptautiska meža nozares grupa, gada vai divu gadu laikā paplašinās 

kokmateriālu piegādi Japānai par kopējo apjomu 90 000 m3. Aptuveni 60 

000 m3 no 90 000 m3 būs JAS (Japānas lauksaimniecības standartu) 

zāģmateriāli. 

Uzņēmums ieguva JAS sertifikātu 2 x 4 kokmateriāliem 2020. gadā. Tā kā 

Kanādas SPF zāģmateriālu cenas ir augstas, Södra paplašināja 

zāģmateriālu piegādi uz Japānu. Šogad tiks piegādāti 30 000 m3 DIY 

zāģmateriālu un 30 000 m3 JAS zāģmateriālu. Södra ir starptautiska 

meža nozares grupa, kas pieder 54 000 meža īpašnieku un ražo ne tikai 

zāģmateriālus, bet arī celulozi un biomasas kurināmo. 

Zviedrijā ir sešas kokmateriālu ražotnes un viena kokmateriālu ražotne 

Somijā. Šajās rūpnīcās gadā saražo 2 200 000 m3 kokmateriālu. 70 % no 

gada produkcijas ir egles zāģmateriāli un 30 % no gada produkcijas ir 

priedes zāģmateriāli. Visi produkti ir ēvelēti zāģmateriāli. Uzņēmums 30 

% zāģmateriālu piegādā Zviedrijā, 30 % - Apvienotajā Karalistē, Amerikas 

Savienotajās Valstīs, Ķīnā, Japānā un citur Eiropā. 

Japānā Monsteras rūpnīca ražo DIY zāģmateriālus, bet Varo rūpnīca ražo 

JAS zāģmateriālus. Varo rūpnīcā gadā var saražot 700 000 m3 JAS 

zāģmateriālu. Rūpnīcā izmanto koksni no FSC (Forest Stewardship 

Council) un PEFC (Programme for the Endorsement of the Forest 

Certification Schemes) sistēmās sertificētām platībām, kurās koksnes 

krājas pieaugums ir ļoti augsts. 

JAS kokmateriālu izmēri 2 x 4 un 2 x 6 ir no 6 līdz 16 pēdām. Uzņēmums 

plāno ražot 300 mm zāģmateriālus ( tos ražo no egles un priedes - gan 

nežāvētus, gan žāvētus un/vai ēvelētus. ). Japānas tirgum ir tendence 

paplašināties. 

Uzņēmums Mokko Land Co., Ltd. Jamanaši prefektūrā, kas importē 

zāģmateriālus no ārzemēm, tagad ir atbildīgs par Södra uzņēmējdarbības 

panākumiem Japānā. 

Mokko Land viceprezidents norāda, ka pēdējā laikā kopumā nav tik liels 

pieprasījums pēc būvniecības materiāliem, jo krasais patēriņa 



pieaugums, kas bija COVID-19 laikā, ir pagājis. Pastāv iespēja paplašināt 

JAS zāģmateriālu piegādi 2 x 4 kokmateriāliem, jo tirgus apjoms 

pārsniedz 800 000 m3 2 x 4 zāģmateriālu gadā. Mokko Land cenšas 

importēt 5 000 m3 JAS zāģmateriālu mēnesī un paplašinās JAS 

zāģmateriālu importu līdz 60 000 m3 gadā. 


