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Prislista NS 33-01

VIRKESPRISER 
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Prislistan gäller tills vidare. Gör alltid kontrakt före avverkning så att du 
får del av aktuella villkor.
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Prislistan gäller för: 
Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner.
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Diam. (mm) 120 130 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Kvalitet: 1 469 567 623 693 764 831 875 900 932 949 953

2 439 523 603 647 651 654 580 592 595 599 602

3 350 412 455 487 528 563 580 592 595 599 602

4, 8 302 332 392 400 403 406 409 411 412 416 417

TALL kr/m3toub

Diam. (mm) 120 130 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Kvalitet: 1 370 442 540 593 617 630 640 641 642 643 647

2, 8 311 332 499 533 534 536 537 538 540 541 542

GRAN kr/m3toub

Längd (cm) 340 370 400 430 460 490 520 550

Kvalitet: 1 -83 -70 -69 -43 -42 0 29 48

2,8 -83 -70 -69 -43 -42 0 29 48

GRAN kr/m3toub

Längd (cm) 340 370 400 430 460 490 520 550

Kvalitet: 1 -102 -65 -53 -9 0 37 46 51

2 -111 -66 -34 -2 0 37 46 51

3 -102 -66 -53 -9 0 48 53 65

4, 8 -102 -66 -53 -9 0 48 53 65

TALL kr/m3toub

För sågtimmer gäller följande längdkorrektioner i kr/m3toub.

SÅGTIMMER
Baspris fritt väg för sågtimmer, kr/m3toub.

• Ej sågtimmerdugliga stockar prissätts med lokalt massavedspris minus 50 kr/m3fub
• Stockar som inte uppfyller minimikrav för massaved ersätts ej
• Vid avverkningsuppdrag utförda av Norra Skogs anlitade entreprenörer ersätts 

vrak och ej sågtimmerdugliga stockar med pris för lägsta timmerkvalitet.  
• 12-14 cm timmer tas endast ut i mån av avsättning
• Fallande längder 34-55 dm
• Max diameter 60 cm ub (på grövsta del av stock)
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I de fall massavedstrave ej håller sekundakvalitet kan den i vissa fall inmätas som utskott och er-
sätts då med 100 kr/m3fub. I annat fall vägras inmätning. 

Tall och gran får samsorteras i barrmassaved, asp får samsorteras med björk.

Dimensioner
Fallande längder: 29 - 58 dm
Min diameter: 50 mm ub
Max diameter: 600 mm ub

Priserna är ett baspris vid väg. För transporten från avlägg till industri betalar leverantören en trans-
portkostnad på 0,30 kr/m3fub och km. Fraktavdraget är maximerat till 70 kr/m3fub.

MASSAVED

Kr/m3fub Barr Björk Asp

Prima 400 430 301

För sekunda kvaliteter görs ett avdrag med -50 kr/m3fub

Barr Löv

Smurfit Kappa Piteå
SCA Piteå
Skellefteå Kraft Hedensbyn
SCA Obbola
Metsä Board Husum

Smurfit Kappa Piteå
SCA Piteå
Skellefteå Kraft Hedensbyn
Metsä Board Husum

Beräkning av fraktavdrag för respektive massavedssortiment 
görs till närmast mottagande industri enligt följande

BRÄNSLEVED BARR & LÖV

Dimensioner
Fallande längder: 29 - 58 dm
Min diameter: 50 mm ub
Max diameter: 600 mm ub

Inget transportavdrag på bränslevedssortiment.

Kr/m3fub Bränsleved

Prima 230

För utskott betalas 0 kr/m3fub



Prislista NS 33-01

norraskog.se

APTERINGSRÅD & ÖVRIG INFORMATION
Premier & tillägg 

Kontakta din skogsinspektor för upplysning om premier, pristillägg och andra villkor vid tecknande av 
kontrakt för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Tekniska punkter

• I timmertravar tillåts max 5 volymprocent av ej sågtimmerdugliga stockar, i annat fall vägras inmätning.

• Timmer som upparbetats under tiden 1 september t.om 31 maj ska levereras senast 15 juni om inget annat 
avtalats.

• Timmer som upparbetats under tiden  1 juni t.om 31 augusti ska levereras inom två veckor efter avverknings-
tillfället.

• Vinteravverkad massaved ska mätas in senast 15 juli. Sommaravverkad massaved ska mätas in  
inom 6 veckor efter avverkning.

• Värdeaptering sker enligt grundprislistan. Vid eventuell specialaptering enligt sågverksbeställning tillkommer 
ersättning för detta. Ersättningen grundas på den beräknade värdeskillnaden mellan specialaptering i för-
hållande till optimal aptering enligt denna prislista. Eventuellt apteringstillägg särredovisas vid avräkning.

• Timret kvalitetsbestäms enligt ”Nationella instruktioner för virkesmätning”. 

• Kontakta din skogsinspektor för mer utförliga instruktioner och tips vid aptering.

Apteringsråd 

• Ta reda på mätnings- och leveransbestämmelser och tillred virket instruktionsenligt.

• Granska träden före fällning. Observera givna kapställen och kvalitetsgränser.

• Ta reda på möjligheter till specialsortiment t ex stolpar som Norra Skog erbjuder.

• Aptera i första hand efter kvalitet. Att passera en kvalitetsgräns medför ofta förluster. Var särskilt uppmärksam 
när det gäller rotstockar av tall eftersom prisskillnaden mellan klass 1 och 3 är stor.

• Längdkorrektionen styr mot längre timmer.

• För tall gäller att uttag av klass 2 ej bör överdrivas. Vid liten till normal avsmalning bör stocken närmast före 
dras ut så långt som möjligt. 

Forskning, marknadsföring & redovisning
 
För att stärka svensk skogsforskning dras ett forskningsbidrag till Skogforsk på 0,60 kr/m3fub.

För att stärka marknadsföringen av trä och träbyggande dras ett bidrag till satsningen Svenskt Trä på 0,50 kr/m3fub.

Som virkesleverantör bidrar du till finansiering av branschgemensamma marknadsföringsprojekt 
med 0,28 kr/m3fub.

För att stärka finansieringen av älgbetesinventeringen (ÄBIN) dras ett bidrag på 0,13 kr/m3fub.

För att täcka del av redovisningskostnad till Biometria dras 1 kr/m3fub.

Bidragen särredovisas inte på mätbeskeden.


