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Kom ihåg: Kontraktera först, avverka sedan! 
 
Transportavdrag – Lokala vägpriser vid fullgoda bil vägar 
Från ovanstående BASPRISER görs ett TRANSPORTAVDRAG. Detta för att i rimlig utsträckning ta hänsyn till 
virkets belägenhet och för att fördela fraktkostnaden mellan skogsbruket och industrin. Transportavdraget 
beräknas på landsvägsavståndet från leveransplatsen till närmaste aktuella massavedsförbrukande industri. I 
praktiken framräknas ett avrundat församlingspris. 
GRUNDPRINCIP: 
Transportavdraget görs med 18 öre/m3fub och km upp till max 150 km till närmaste aktuell industri. Gävle, Frövi, 
och Skutskär mottagare av barr och löv. Kvarnsveden och Fors mottagare av gran. Transportavdraget avrundas 
till heltal. 
Granmassaved är i alla församlingar minst 15 kr/m3fub högre än barrmassavedspriset, oberoende av 
transportavstånd. 
 
Pristillägg: 
Till skogsägare och leverantörer med större leveranser utgår ett kvantitetstillägg vars storlek och villkor 
respektive köpansvarig hos oss kan lämna närmare besked om. 
 
Prisavdrag: 
För virkesleverans till bilväg som vid vidaretransport kräver särkoppling av lastbil och släp sker ett 
vägklassavdrag med 10 kr/m3fub motsvarande den fördyrande kostnaden. 
Mindre bilvägsleveranser än 10 m3fub medför kvantitetsavdrag på 400 kr per sortiment, leveranstillfälle och 
avlägg. 
I syfte att frångå 3-metersved till förmån för fallande längd sker ett avdrag för 3-metersved med 15 kr/m3fub. 
 
Vrak: 
Innehåller traven kol, sot, plast, sten eller metallföremål eller bedöms mer än 10% av bruttovolymen utgöra vrak 
så vägras mätning av traven. I övrigt tillåts vrak enligt leveransvillkor på nästa sida. 
 
Forskningsbidrag: 
Från ovanstående grundpriser kommer vi att göra ett avdrag mot de skogsägare som inte själva är intressenter i 
SkogForsk med 60 öre/m3fub som vi betalar in till SkogForsk avseende forskningsbidrag. 
 
Bidrag till älgbetesinventering: 
Från ovanstående grundpriser kommer vi att göra ett avdrag mot de skogsägare som inte själva är intressenter i 
SkogForsk med 13 öre/m3fub som vi betalar in till SkogForsk avseende älgbetesinventeringsprojektet.  
 
Bidrag till informationskampanj om Svensk skog: 
Vid leverans enligt denna prislista görs ett avdrag på 40 öre/m3fub till Svensk skog som är näringens 
gemensamma satsning för att öka intresset och kunskaperna om skogen hos allmänheten. Avdraget görs 
endast mot de skogsägare som inte själva är intressenter i Svensk skog. 

 
Barr:  230 kr/m 3fub 
Gran:  245 kr/m 3fub 
 
Löv: björk 265 kr/m 3fub 
 asp 225 kr/m 3fub  
 björk och asp levereras osorterat 

 
vrak ingen ersättning 
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Leveransvillkor        
 
Dimensioner        
Min.diameter: 5 cm ub  Längder: Fallande längder 2,90 - 5,79 m.  
Max.diameter: 70 cm ub på högk.  Eftersträvad medellängd minst 4,6 meter!  

      
         

Kvalitetskrav         
Mätning av volym och kvalitet sker genom 
opartisk virkesmätningsförening, VMF, enligt 
Virkesmätningsrådets anvisningar med 
följande kompletteringar: 

 
Barrmassaved  får bestå av samtliga 
barrträdslag och vara tillredd av levande träd. Ev 
ingående lövträdslag och torrträd vrakas. 
Skogsröta  tillåtes upp till 67% av stocken 
ändyta. Lagringsröta  tillåtes upp till 10 %. 

 

  
  
  
  
      

Granmassaved  får bestå av enbart vanlig 
gran och sitkagran och vara tillredd av 
levande träd. Ev ingående torrgran och 
övriga trädslag vrakas. Skogsröta  tillåts upp 
till 10% av stockens ändyta. Lagringsröta  
tillåtes inte. 

 
Lövmassaved  får bestå av Björk  och Asp. 
Övriga lövträd och ev ingående barrträdslag 
vrakas. Skogsröta tillåtes upp till 67% av 
stockens ändyta. Lagringsröta  tillåtes upp till 10 
%. 

 
 
 
 

  
         
Innehåller leveransparti ≥ 15% vrak uppstår mätningsvägran. Köpare och säljare bestämmer gemensamt hur leveransen 
skall behandlas. 

         
Färskhetskrav         
Blekmetoder utan klor samt övriga kvalitetskrav på massa och papper kräver färsk ved med låg rötfrekvens  

För sommaravverkad massaved (fällningstid 1/4-30/9) gäller med hänsyn till färskhetskrav en snabb leverans 
efter fällning:  
Gran    Tall och Löv    
vid bilväg: Lev max 2 veckor efter fällning  vid bilväg: Lev max 4 veckor efter fällning  
vid industri: Lev max 3 veckor efter fällning  vid industri: Lev max 8 veckor efter fällning  
         

Mätmetod         
Mätmetoden är TS-mätning (Travmätning i kombination med Stockmätning). All massaved som levereras vid industri eller 
terminal mäts på fordon i mätbrygga eller i bild genom travmätning med fastvolymsbedömning under bark samt bedömning 
av vrakvolym och avdragsvolym för skogsröta i leveransgilla stockar. Provtravar utlottas slumpmässigt för stockmätning 
inom olika mätkollektiv. I regel finns ett kollektiv per sortiment och mätplats. Korrektionsfaktorer för brutto- och 
nettovolymer bildas inom varje kollektiv ur resultaten från stickprovstravarna och används för nivåläggning av respektive 
volymer i den första mätningen. TS-mätningen ger resultat som är fria från systematiska fel. 

         
Kontraktering  
        
För att prislistan ska gälla krävs att virkeskontrakt är tecknat för bestämd volym.    
Virkeskontraktet skall normalt innehålla leveransplan eller leveransmånad.   
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