
Gäller inom: 
Örebro län exkl. landskapet Värmland

Baspriser
Kronor/m3fub Prima Sekunda Utskott

Gran 245 215 50

Barr 230 200 50

Björk 260 210 50

Asp 220 170 50

Pristillägg & avdrag

Bidrag till marknadsföring och utveckling

Till skogsägare med Skogsbruksavtal 
betalas en extra premie enligt avtalets 
villkor. För leverans vid bilväg som 
ej medger transport och vändning 
med lastbil utan särkoppling, sker ett 
vägstandardavdrag med 10 kr/m3fub.
För bilvägsleverans av sortiment som 
ej uppgår till minst 10 m3fub leveransgill 
volym sker ett småtraveavdrag med 
400 kr per leverans och sortiment. 
Avdraget särredovisas på mät-
beskeden.

Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Stora Enso Skog att det från grundpriset görs ett avdrag på 73 öre 
(SkogForsk 60 öre, ÄBIN 13 öre) som bidrar till gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att utveckla 
svenskt skogsbruk. Avdraget särredovisas på mätbeskeden.

Angivna priser avser pris exklusive moms.

Gäller fr.o.m 2020-05-04 tills vidare. 

Prislista H420-0A
Massaved



Har du frågor är du 
välkommen att kontakta oss:

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

Längd: 2,90 m – 5,80 m
Diameter: min 5 cm vid 2,90 m,   
max 70 cm på högkant
Torrträd: ska finnas näringstillförsel i 
båda stockändarna. Inget barksläpp
Röta: obegränsat på enskild stock  
men begränsat på travnivå
Nedsmutsning: max halva ändytan 
och halva stocklängden

Leveransvillkor  
enskild stock

Mätning – kvalitetskrav

Klassning av trave

Mätning av volym och kvalitet sker 
enligt Biometrias mätinstruktioner.

Lövmassaved - Björk och asp får 
blandas men prisräknas var för sig.

Färskhetskrav

Allt högre kvalitetskrav på massa och 
papper kräver färskare ved med låg 
rötandel. All massaved ska vara
tillredd av levande träd. För 
sommaravverkad massaved 
(fällningstid 1/4-30/9)
gäller med hänsyn till färskhetskrav 
en snabb leverans efter fällning:

Färskhetskrav
 Vid bilväg Vid industri

Gran Lev. Max 2 veckor
efter fällning 

Lev. Max 3 veckor
efter fällning

Datummärkning Uppgift om fällningsdatum ska anges på vältlapp till 
stöd för Biometria.

Barr och löv Lev. Max 4 veckor
efter fällning

Lev. Max 8 veckor
efter fällning

Klassning i prima resp. sekunda via 
bedömning av respektive trave.

Mätmetod  
Prima/Sekunda

Prima Sekunda
Gran-

massaved
Barr-

massaved
Löv-

massaved
Gran-

massaved
Barr-

massaved
Löv-

massaved

Fel trädslag, torrstock Max 1 % Max 1 % Max 1 % Max 2 % Max 5 % Max 2 %

Skogsröta (% av traves 

ändyta)
Max 2 % Max 5 % Max 5 % Max 2 % Max 25% Max 25 %

Kvist, klyka, dimension 
(exkl. övergrovt)

Gran- och barrmassaved max 10%, lövmassaved max 20%

Övergrovt >70 cm Ej tillåtet!

Nedsmutsade stockar Max 5 %

Främmande material Ej tillåtet!


