Massaved
Område: Norrbotten
Köpprislista: N505-N9
Period:
2021-01-01 och tillsvidare
Kronor/m3fub

Barr:
Lövmassaved*
Björk:
Asp:

Prima
280

Sekunda
260

280
220

250
200

*Från Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Jokkmokk, Gällivare, Arvidsjaur och Arjeplog kommuner.
Barrmassaved från lagringsskadat virke betalas med 175 kr/m3fub.
Utskott 50 kr/m3fub

Lövmassaved**
Björk, rensorterad
Övrigt löv vrakas

290

**Från Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner.

Bränsleved barr/löv

160

Mätmetod Prima/Sekunda
Klassning av Prima resp. sekunda via bedömning av respektive trave.

Leveransvillkor
Dimensioner
Min.diameter:
Max.diameter:

5 cm ub
70 cm ub på högk.

Längder:
Fallande längder 2,90 - 5,79 m.
Eftersträvad medellängd minst 4,6 meter!

Kvalitetskrav
Mätning av volym och kvalitet sker enligt Biometrias mätinstruktioner

Klassning av trave
Orsak

Fel trädslag, torrstock
Skogsröta
(% av traves ändyta)
Kvist, klyka, dimension
(exkl.övergrovt)
Övergrovt >70 cm

Prima

Sekunda

Granmassaved

Barrmassaved

Lövmassaved

Granmassaved

Barrmassaved

Lövmassaved

Max 1 %

Max 1 %

Max 1 %

Max 2 %

Max 5 %

Max 2 %

Max 2 %

Max 5 %

Max 5 %

Max 2 %

Max 25 %

Max 25 %

Gran- och barrmassaved max 10 %,
contorta- och lövmassaved max 20 %
Ej tillåtet

Nedsmutsade stockar

Max 5 %

Främmande material*

Ej tillåtet

*Med främmande material avses kol, sot, plast, gummi, sten eller metallföremål

Färskhetskrav
Blekmetoder utan klor samt övriga kvalitetskrav på massa och papper kräver färsk ved med låg rötfrekvens. För
sommaravverkad massaved (fällningstid 1/5-30/9) gäller med hänsyn till färskhetskrav en snabb leverans efter fällning:
Barr och Löv
För barr- och lövmassaved gäller max 8 lagringsveckor
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Massaved
Område: Norrbotten

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

Kom ihåg: Kontraktera först, avverka sedan!
Prissättningssystem:
Priset avser vid bilväg. Köparen betalar fraktkostnaden, men säljaren påföres ett fraktavdrag per
m3fub och km för transportavståndet till närmaste för sortimentet mottagande industri för massaved
och bränsleved: 0,25 kr/m3fub och km, maximerat till 50,00 kr/m3fub.
Prisavdrag:
Leveransen ska vara åtkomlig för lastbil och släp (24 meter), om ej äger köparen rätt att ta ut extra
fraktavdrag för uppkomna merkostnader vid transport, 800 kr per omskotad trave.
Leveranser understigande 30 m3fub medför prisavdrag på 400 kr.
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. Avdraget särredovisas inte på mät- eller leverantörsbesked.
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. Avdraget särredovisas inte på mät- eller
leverantörsbesked.
Bidrag till informationskampanj om Svensk skog:
Vid leverans enligt denna prislista görs ett avdrag på 28 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. Avdraget särredovisas
inte på mät- eller leverantörsbesked.
BillerudKorsnäs förbehåller sig rätten att vid behov bedöma färskhet samt förekomst av kol, sot,
plast, sten eller metallföremål via okulär kontroll på plats för inmätning vid industri och terminal.
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