
Gäller fr.o.m. 2021-08-02 tills vidare. 

Gäller inom: 
Dalarna, Gästrikland

Listan gäller för köp av rotstående skog och leveransvirke. 
Före avverkning kontakta alltid din virkesköpare, för att erhålla apteringsinstruktion. 

Prislista H821-2B
Sågtimmer

Stockmätt klentimmer
Gran  Kronor/m3fub * 

Toppdiameter, cm 11-12 13-15 16-17 18+ 

Kvalitet 0-7 298 365 370 451

Tall  Kronor/m3fub *

Toppdiameter, cm 11-12 13-15 16-17 18+ 

Kvalitet 0-7 279 351 356 442

* Kronor/m3fub för samtliga längder vid fullgod bilväg

Travmätt klentimmer
  Kronor/m3fub *

Samtliga diametrar

Gran 383

Tall 370

* Kronor/m3fub för samtliga längder vid fullgod bilväg

Angivna priser avser pris exklusive moms.

Normaltimmer
Gran Kronor/m3fub *                               

Toppdiameter, cm 13-15 16-17 18-20 21-25  26-33 34+ 

Kvalitet 1 365 370 467 492 497 492

Kvalitet 2 360 360 447 447 447 437

Tall Kronor/m3fub *

Toppdiameter, cm 13-15 16-17 18-20 21-25  26-33 34+ 

Kvalitet 1 351 373 489 629 669 679

Kvalitet 2 351 361 449 514 519 524

Kvalitet 3 351 361 449 514 519 524

Kvalitet 4 341 341 399 404 404 399

* Kronor/m3fub för samtliga längder vid fullgod bilväg



Har du frågor är du 
välkommen att kontakta oss:

Stora Enso Skog AB
791 80 Falun
Telefon 01046-40 000
www.storaensoskog.se

Minsta toppdiameter: Normaltimmer 13 cm under bark. 
Klentimmer 11 cm under bark. Stockar ner till 10 cm 
toppdiameter redovisas som avvikande dimension med 
priset 80 kr/m3fub. Stockar som är klenare än 10 cm i 
toppdiameter under bark vrakas.
Största toppdiameter: 50 cm under bark på högkant.  
Grövre stockar vrakas. 
Metallvrak 0 kr.

Virket levereras vid bilväg och läggs upp enligt gällande krav, se  
https://trafikverket.ineko.se/se/upplag-av-virke-och-skogsbränsle-vid-allmän-och-enskild-väg
För leverans vid bilväg som ej medger transport med fullastad lastbil med utdraget släp görs ett vägklassavdrag  
med 10 kr/m3fub.  
Minst 50 stockar totalt per mottagande sågverk. Mindre leveranser medför prisavdrag på 400 kr.

För att undvika blånad i timret bör vinteravverkat sågtimmer, med fällningstid 1/11-31/3, vara anmält vid farbar bilväg 
senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året bör vara anmält vid farbar bilväg max 2 veckor efter fällning.  
För parti som bedöms innehålla mellan 1-10 % av antalet stockar med stockblånad, görs ett avdrag med 8 kr/m3fub för  
tall resp 4 kr/m3fub för gran. Parti som har > 10 % stockar med stockblånad är normalt inte leveransgillt. 
Avverkningsskador i form av fäll- och kapsprickor och dubbskador bedöms för helt parti och kan medföra värdereduktion.

Dimensioner

Leveransvillkor och kvalitet

Mätning/Redovisning

Bidrag till marknadsföring och utveckling

Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Stora Enso Skog att det från grundpriset görs ett avdrag på 123 öre 
(SkogForsk 60 öre, Timber 2010 50 öre, ÄBIN 13 öre) som bidrar till gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt 
i syfte att utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade av trä. 
Avdraget särredovisas på mätbeskeden.

Timret mäts i enlighet med svensk lagstiftning och enligt 
Skogsstyrelsens föreskrifter. Biometria utfärdar nationella 
mätbestämmelser för virkesmätning, se  
https://www.biometria.se/

Prisgrundande volym beräknas efter stocks längd i cm och 
diameter i mm. 

m3to = Toppcylindervolym under bark

m3fub = Hela stockens volym under bark


