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Specialsortiment prisräknas enligt vid inmätningstillfället gällande 
prislista. Gör alltid kontrakt före avverkning så att du får del av 
aktuella villkor.
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Prislistan gäller för: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, 
Pajala, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix 
kommuner.
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Längd Min. toppdiameter
Ub rått mått

Min. JB mått 2 m från rot
Ub rått mått Pris (kr/st)

8 m 130 mm 175 mm 122 kr

9 m 130 mm 185 mm 147 kr

8 m 140 mm 185 mm 147 kr

10 m 150 mm 220 mm 207 kr

11 m 150 mm 230 mm 248 kr

12 m 150 mm 240 mm 285 kr

9 m 160 mm 230 mm 250 kr

10 m 160 mm 240 mm 296 kr

11 m 160 mm 250 mm 342 kr

12 m 160 mm 260 mm 396 kr

11 m 200 mm 300 mm 487 kr

12 m 200 mm 310 mm 555 kr

PRISLISTA
Gäller vid inmätningstillfället.

• Angivna topp- och rotmått gäller under bark (Ub)
• Längdtolerans min. +10 cm
• Minsta leveransvolym 8 m³ fub eller 25 st.
• Tillredning: 1 augusti – 15 juni. Mellan 16 juni och 31 juli får inga stolpar avverkas
• Leveranstid: 1 augusti – 30 juni
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APTERINGSRÅD & ÖVRIG INFORMATION

• Stolpar apteras ur frisk, rak växande tall.

• Fri från fel som nedsätter hållfastheten. Sådana fel är röta, sprötkvist, barkdragandekvist och stora kvistar 
  (särskilt i varv). Vattved och törved får inte förekomma.

• Fri från fel som försvårar impregneringen. Sådana fel är törskate, brandlyror samt äldre påfällnings- 
   och skavskador. Stockblånad och insektsskador får inte förekomma. 

• Spjälk, såg- och matningsskador djupare än 5 mm får inte förekomma.

• Stolpe ska vara jämnkapad i båda ändarna och väl kvistad.

• Slängkrök godtages inte. Jämn långkrök tillåts med mindre båghöjd än 1/4 av stolpens mittdiameter 
   samt att krokighet i rotändan får inte förekomma inom 2 meter från rotändan.

• Växtvridning accepteras om den inte överstiger ett halvt varv på stolpens längd. 

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

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.


