Virkesprislista
nr 130BD. Fr o m 14-11-01

Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01
Gäller inom Norrbottens län.

Sågtimmer Tall
Grundpris kr/m3to

Prissättningssystem: Viol ID 171 401

Diam (mm)

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

Kvalitet 1

365

405

475

542

590

638

683

715

745

773

800

825

850

875

Kvalitet 2

389

450

515

567

610

643

664

686

693

Kvalitet 3

345

387

403

426

452

471

488

499

506

511

515

518

521

524

Kvalitet 4

332

347

372

397

408

412

421

429

432

432

432

433

433

433

Längdkorrigering
Längd (dm)

31

34

37

40

43

46

49

52

55

Kvalitet 1-4,8 Ø12 cm

-92

-76

-56

-36

-16

-1

19

24

29

Kvalitet 1-4,8 Ø14 cm

-85

-66

-46

-26

-1

9

19

23

28

Kvalitet 1-4,8 Ø20 cm

-70

-51

-31

-11

4

9

16

21

23

Grundpris kr/m3fub
I leverantörsbeskedet är timmervolymen omräknad till m3fub med hjälp av olika omräkningstal
beroende på längd, dimension och kvalitet.
För timmer med längden 46 dm blir det omräknade grundpriset cirka:
Diam (mm)

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

Kvalitet 1

303

337

403

459

499

539

582

608

634

663

686

713

734

756

Kvalitet 2

283

328

397

436

484

509

534

552

566

Kvalitet 3

277

311

338

357

384

400

418

427

433

441

444

450

453

456

Kvalitet 4,8

255

266

302

322

339

342

355

362

368

371

374

378

378

378

Minimimått på
diameter och längd*
34 dm x 12 cm

Maximala mått på
diameter och längd
57 dm x 60 cm
(största mått på stocken)

Lokala avvikelser
kan förekomma.

Dimensionerna 12 och 13 samt längden 31 tas ut i mån av lokal avsättning

Aptering kan komma att anpassas till mottagande sågverks önskemål.
I mån av avsättning kan klentimmer ner till 10 cm i topp tas ut. Betalning för klentimmer utgår med vid tillfället överenskommet
pris mellan virkesköpare och säljare. *För leveransvirke gäller särskilda diameterbestämmelser. Kontakta lokal virkesköpare
för ytterligare information. Massavedsdugligt vrak i timmer ersätts med 245 kr/m3fub.
För leverans av specialsortiment oklassat klentimmer från avverkningsrätter
till vissa mottagningsplatser gäller nedanstående pris. Travemätning.
Diameter 10-13,9 cm. Grundpris 310 kr/m3fub
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Sågtimmer Gran
Grundpris kr/m3to

Prissättningssystem: Viol ID 171 401

Diam (mm)

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

Kvalitet 1

467

474

482

489

498

505

513

521

527

533

539

545

Kvalitet 2,8

415

421

426

431

437

442

447

453

457

462

465

471

31

34

37

40

43

46

49

52

55

Kvalitet 1-2,8 Ø14-

-95

-96

-45

-62

-8

-18

8

7

9

Kvalitet 1-2,8 Ø18-

-95

-96

-40

-62

-5

-19

8

5

8

Längdkorrigering
Längd (dm)

Grundpris kr/m3fub
I leverantörsbeskedet är timmervolymen omräknad till m3fub med hjälp av olika omräkningstal
beroende på längd, dimension och kvalitet.
För timmer med längden 46 dm blir det omräknade grundpriset cirka:
Diam (mm)

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

Kvalitet 1

353

358

373

379

394

400

413

423

431

436

441

446

Kvalitet 2,8

313

318

329

333

346

350

359

367

374

378

380

385

Minimimått på
diameter och längd*
34 dm x 14 cm

Maximala mått på
diameter och längd
57 dm x 60 cm
(största mått på stocken)

Lokala avvikelser
kan förekomma.

Aptering kan komma att anpassas till mottagande sågverks önskemål.
I mån av avsättning kan klentimmer ner till 10 cm i topp tas ut. Betalning för klentimmer utgår med vid tillfället överenskommet
pris mellan virkesköpare och säljare.
*För leveransvirke gäller särskilda diameterbestämmelser. Kontakta lokal virkesköpare för ytterligare information.
Massavedsdugligt vrak i timmer ersätts med 245 kr/m3fub.

För leverans av specialsortiment oklassat klentimmer från avverkningsrätter
till vissa mottagningsplatser gäller nedanstående pris. Travemätning.
Diameter 10-13,9 cm. Grundpris 285 kr/m3fub

Kvalitetsklasser – Gran
Klass 1: Raka stockar av alla
stocktyper. Obegränsat med
kvist tillåts om inte dessa
är för grova. Allvarliga fel
tillåts inte. Används som
båda snickeri-, bygg- och
konstruktionsvirke.

Klass 2: Alla stocktyper
tillåts. Större tolerans för
allvarliga fel: Vissa stamfel
och viss krök och röta tillåts.
Virke för engångsemballage
och motsvarande.

Kvalitetsklasser – Tall
Klass 1: Detta är en i princip
rak kvistfri rotstock. Får ha
max 5 mindre kvistar samt
inga allvarliga fel. Används
som snickerivirke och till
ändamål där lite kvist är
önskvärd, exempelvis i listor
och karmar.

Klass 2: Raka mellanstockar
som måste ha råkvist eller
tydiga kvistvarv av torrkvist
i hela stocklängden. Inga
allvarliga fel tolereras.
Används som snickeri- och
byggvirke, exempelvis i
möbler och panel.

Klass 3: Alla stocktyper
tillåts. Måste vara rak men
får ha obegränsat med
kvist om inte dessa är för
grova. Inga allvarliga fel
tolereras. Används primärt
som byggvirke där kraven på
hållfasthet är höga.

Klass 4: Alla stocktyper
tillåts. Större tolerans för
allvarliga fel: Vissa stamfel
och viss krök. Virke för
engångsemballage och
motsvarande.
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Massaved
Grundpris per m3fub (vid väg) för färsk ved
Barrmassaved

275

Björkmassaved

300

Aspmassaved

240

Lövmassaved, övrig

180

Minimidimensioner
27 dm x 5 cm

stockar grövre än 60 cm som grövsta diameter utgår ingen
ersättning. Moms tillkommer på angivna priser.

Maximidimensioner
57 dm x 60 cm
(största måttet på stocken)

Prissättningssystem massaved
Priset avser vid väg. Köparen betalar fraktkostnaden men
säljaren påföres ett fraktavdrag per km för transportavståndet till närmaste för sortimentet (Piteå, Munksund,
och Husum barr och löv, Obbola och Karlsborg enbart
barr) mottagande industri. Detta avdrag är 20 öre/ m3fub
och km för barr och lövmassaved. Fraktavdraget är maximerat till 44 kr/ m3fub. För virke på öarna i skärgården
gäller speciella villkor. För leveranser understigande 30
m3fub uttas ett extra fraktavdrag om 300 kr.
Prissättningssystem sågtimmer
Priset avser vid bilväg. Köparen betalar fraktkostnaden inget
fraktavdrag påföres säljaren. För leveranser understigande
30 m3fub uttages ett extra fraktavdrag om 300 kr. Stockar
av gran och tall som ej uppfyller sortimentskraven för sågtimmer enligt A01 vrakas. Stock som vrakas och som klarar
massavedsbestämmelserna enligt A01 betalas med 
245 kr/m3fub. För vrak orsakade av kol, sot och metall samt

Leveransvillkor massaved
Generella kvalitets- och leveransbestämmelser inom prisområde 1 Norra tillämpas. Stock av barr med skogsröta
överstigande 67 procent i någon ändyta vrakas. Massavedstrave mätningsvägras om andelen barr i lövtrave och
löv i barrtrave uppgår till 5 procent eller om traven innehåller mer än 10 procent vrak. Stock av barr med lagringsröta
överstigande 33 procent och löv överstigande 10 procent
av tvärsnittet 15 cm från stockända vrakas. Stock från på
rot torkade träd vrakas.
Lagringsskadad leveransgill barrmassaved betalas med
65 procent av grundpriset. Lagringsskadad lövmassaved
och ståndtorrt virke mottages ej. Vinteravverkad massaved
(huggen 1/9-31/5) inmätt efter 15/7 och sommaravverkad
dito (huggen 1/6-31/8) inmätt senare än 6 veckor efter avverkning redovisas som icke färsk massaved och betalas
med 65 procent av ovanstående pris.
Leveransvillkor sågtimmer
Generella kvalitets- och leveransbestämmelser inom prisområde 1 Norra tillämpas.
Timmertrave mätningsvägras om andelen vrak och massaved uppgår till 10 procent eller mer.
Vinteravverkat sågtimmer hugget under tiden 1/9-31/5
mottages t om 15 juni. Sommaravverkat sågtimmer mottages efter lokal överenskommelse.

Tänk på!

Apteringsanvisningar

• Virket skall vara upplagt så
att rationella virkestransporter
möjliggörs.

• Ta reda på mätnings- och
leveransbestämmelser och
tillred virket enligt dessa.

• I takt med att kvalitetskraven
på industrins slutprodukter
skärps så ökar också industrins krav på råvarans färskhet och kvalitet.

• Granska träden före fällning.
Observera givna kapställen
och kvalitetsgränser.
• Ta ställning till hela trädets
aptering före kapning.

• Aptera i första hand efter
kvalitet. Att passera en
kvalitetsgräns innebär alltid
förluster.
• Utnyttja alla möjligheter att ta
ut sågtimmer av god kvalitet.
• Tänk på att sågtimmer inte
längre får volymbehandlas.

Eventuella förändringar i VMF:s mätningsföreskrifter kan orsaka att prisräkning måste ske mot mot annan prislista än denna. Om detta blir aktuellt kommer
virkesvärdet utifrån denna prislista att behållas genom tillägg eller avdrag på prislista som ersätter denna. Från grundpriserna dras ett forskningsbidrag om
60 öre/m3fub för massaved och timmer som köparen betalar in till Skog-Forsk. Avdraget särredovisas ej på leverantörsbesked eller mätbesked.
En överenskommelse mellan den svenska sågverksindustrin och de skogsbrukande företagen har träffats som innebär att du som virkesleverantör bidrar till att
finansiera kampanjen Timber 2000, med syfte att öka träförbrukningen i Europa. Från grundpriset i denna prislista kommer det därför att göras ett avdrag på
50 öre per m3fub vid avräkningen. Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjen.
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FSC®-standard
vid avverkning
I hela världen ökar miljömedvetandet och efterfrågan på
certifierade produkter. FSC, Forest Stewardship Council,
är en internationell oberoende medlemsorganisation
för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter. I
Sverige är Sveaskog drivande i utvecklingen av FSCs
skogsbrukstandard och spårbarhetcertifiering för ett
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt
livskraftigt skogsbruk.
Genom FSC:s spårbarhetscertifiering kan skogsprodukters
ursprung spåras. Det finns andra skogscertifieringssystem,
men FSC är det som har störst förtroende på marknaden
och är mest känt bland konsumenter, vilket i sin tur
driver efterfrågan och påverkar priserna på virket.
Marknadsaspekten är inbyggd i FSC-systemet. Genom att
FSC-virke kan användas i våra kunders spåbarhetssystem
blir det mer värdefullt. Det ska löna sig att ta ansvar, både
på kort och lång sikt.
Vi har gått över till att tillämpa FSC:s hänsynsstandard vid
alla våra avverkningsrätter.

FSC®-gruppcertifiering
All Sveaskogs egen skog sköts och avverkas enligt FSC.
Vår målsättning är att få fler skogsägare att bli medlemmar
i vårt paraplycertifikat. Genom paraplycertifikatet blir
det både billigare och enklare att FSC-certifiera sin
skogsfastighet. Ett FSC-certifikat ger dig fördjupad
kunskap om din skog och på sikt är du genom FSCsystemet med och stärker Sveriges position som
skogsnation och träets konkurrenskraft gentemot icke
förnyelsebara material.
Om du certifierar din skog enligt FSC, till exempel genom
Sveaskogs paraplycertifikat, blir den ännu mer värdefull.
Ditt virke kan då ingå i FSC:s spårbarhetssystem och blir
attraktivt för våra kunder.
På www.sveaskog.se kan du läsa mer om FSC och
gruppcertifiering

*FSC är en oberoende internationell
organisation för certifiering av ansvarsfullt
skogsbruk. Målet är att skogen brukas på
ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt,
socialt som ekonomiskt. FSCs logo på
produkter står för oberoende certifiering
av skogsbruk och produkttillverkning
enligt FSCs regler.

Snabbare virkesaffärer genom att
använda virkesmätning med skördare
och Sveaskogs nya stamprislista
Virkesmätning med skördare innebär att skördaren förutom
att avverka även mäter, sammanställer och dagligen sänder
stockdata via mobilnätet till Skogsbrukets Datacentral,
SDC. Leveransen är klar för redovisning, när avverkningen
är slutförd. Virkesleverantören behöver inte, som nu, vänta
på mätning vid massa eller virkesindustrin för besked
om volym, kvalitet och pris. Certifierad virkesmätning
med skördare ökar värdet på råvaran eftersom det ger
ökad flexibilitet vid virkestillredningen och mindre spill till
industrin.
För att en skördare kan certifieras för skördarmätning ställer
Sveaskog höga krav på mätnoggrannheten.
Sveaskog har tagit fram en stamprislista som tillämpas vid
virkesaffärer med skördarmätning. I stamprislistan anges ett
pris på det enskilda trädet ut ifrån trädets diameter. Denna
prislista kan således också fungera som ett stöd när du
skall värdera din skog.
Kontakta din virkesköpare så får du veta mer
om skördarmätning och stamprislistan!

977-6817 • V7 • 170329 • TR

DINA KONTAKTER I NORR

Peter Granberg

Leif Randeblad

Jörgen Lindqvist

Arvidsjaur
och Arjeplog
070-320 09 33

Luleå, Boden
och Jokkmokk
070-555 92 01

Piteå
070-212 72 06

Tommy Lundberg

Erik Furmark

Älvsbyn
070-559 68 47

Norra Norrbotten
070-320 50 44

Sveaskog, 941 86 Piteå
fornamn.efternamn@sveaskog.se
www.sveaskog.se

Våra
tjänster:

Slutavverkning
Gallring

Vägar
Certifiering

Biobränsle
Skogsbruksplan

Röjning
Återväxt/plantering

Gödsling
Markberedning

Förvaltning

Vi på Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser.
I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden.

