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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: Strömsund, Krokom, Åre,  
Östersund, Berg, Ragunda, Bräcke, Ånge, Timrå 
och Sundsvalls kommuner.
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Längd Min. toppdiameter. 
Ub rått mått.

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

11 m 150 mm 230 mm 220 kr

9 m 160 mm 230 mm 205 kr

10 m 160 mm 240 mm 240 kr

11 m 160 mm 250 mm 280 kr

12 m 160 mm 260 mm 320 kr

11 m 200 mm 300 mm 465 kr

12 m 200 mm 310 mm 530 kr

12 m 220 mm 325 mm 610 kr

14 m 220 mm 345 mm 760 kr

16 m 220 mm 365 mm 1 175 kr

17 m 220 mm 375 mm 1 305 kr

18 m 220 mm 385 mm 1 430 kr

19 m 220 mm 395 mm 2 195 kr

20 m 220 mm 405 mm 2 385 kr

21 m 220 mm 415 mm 2 600 kr

22 m 220 mm 425 mm 2 800 kr

23 m 220 mm 435 mm 3 015 kr

PRISLISTA
Gäller vid inmätningstillfället.

• Angivna topp- och rotmått gäller under bark (Ub)
• Längdtolerans min +10 cm
• Observera jordbandsmåttet (JB)
• Minsta leveransvolym 30 st eller ca 10 m³ trub(<10 /m3trub -50 kr/m3trub)
• Tillredning: 1 september – 15 juni. Mellan 16 juni och 31 augusti får inga stolpar avverkas
• Leveranstid: 1 september – 30 juni
• Vrakad stolpe betalas med 200 kr m3trub
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APTERINGSRÅD & ÖVRIG INFORMATION

• Stolpe skall apteras ur frisk, rak växande tall.

•  Röta, tickor, vattved, törved, sprötkvist, rötkvist, barkdragande kvist eller ett större antal grova kvistar 
   i varv får inte förekomma.

• Fel som försvårar impregneringen, t ex stora brandlyror, påfällnings- och skavskador, stockblånad samt 
   insektsskada får inte förekomma. Mindre skavskada samt spridd ytblånad i liten omfattning är toleransfel.

• Långkrök i en riktning godtas om en rät linje mellan mittpunkterna i rot och topp inte någonstans faller utanför 
   stolpen, s.k. snörregeln. Krök i två led tillåts inte. Växtvridning får inte överstiga ett halvt varv av stolpens längd.

• Stolpämnet skall vara jämnkapad i båda ändar och spjälkskador får inte finnas. Vidare skall stolpen vara väl 
   kvistad och stora rotben skall vara avjämnade.

• Stolpar levereras vid bilväg som medger avforsling med fullastat ekipage. Vändningsmöjlighet för bil med släp 
   skall finnas eller att väg medger ganomfart. Stolpar ska läggas vinkelrätt mot eller längs med vägen. Använd 
   aldrig vändplanen som upplagsplats. Det är mycket stora svårigheter att lasta stolpekipaget i vinkel.

• Köparen utför utsyning efter överenskommelse.

• 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.


