
Värdeaptering
Uppdelning av träd till bästa  
värde för dig som skogsägare 

Ordlista
Aptering
Uppdelning av ett träd i olika sortiment. 
Apteringen utförs av skördarens dator.

Värdeaptering 
Uppdelning efter vad som ger högsta  
optimala värde för dig som  
skogsägare, enligt avtalad prislista.

Specialaptering/
fördelningsaptering
Uppdelning enligt ett sågverks specifika 
önskemål om längd och diameter.

Apteringstillägg
Vid aptering utifrån ett sågverks  
önskemål, tillkommer ersättning i form 
av apteringstillägg. Det säkrar att 
skogsägaren får ersättning  
motsvarande värdeaptering.
Tillägget grundas på en beräknad  
genomsnittlig värdeskillnad mellan 
specialaptering och värdeaptering 
enligt gällande prislista.

Stolpar
Krav på kvalitet, längd och diame-
ter sätts av Norra Skogs stolpfabrik i 
Agnäs, Västerbotten. Priset för stol-
pe ger enskilt högst värde. I vissa 
fall blir dock ersättningen för trädet 
som helhet högre med andra sor-
timent. Vissa typer av bestånd kan 
ge många stolpar, medan andra 
endast ett fåtal.

M3sk (skogskubikmeter)
Trädets stamvolym inklusive topp  
och bark ovanför stubbskäret.  
Måttet används för att beräkna  
volymen skog på en viss areal,  
T.ex. vid inventering och taxering. 

M3fub (kubikmeter)
Hela volymen under bark på en stam 
eller stock. Vanligt mått för massaved.

M3to (kubikmeter toppmätt)
Volymen uppmätt som en rak cylinder 
utifrån toppskärets diameter under 
bark. Vanligt mått för sågtimmer. 

Jordbandsmått
Jordbandsmått tillämpas vanligtvis  
för stolpar och är diametern 2 m över  
nedre skär. Jordbandsmåttet tillsam-
mans med kvalitet, längd och övre 
diameter avgör möjligt stolputtag.

Klave
Redskap i form av ett skjutmått  
som mäter stockens diameter.

Skördare
Skogsmaskin som fäller, kvistar  
och apterar träd till stockar. 

Skogsinspektor
Skogsinspektor är din skogliga  
rådgivare. 
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Vi tillämpar alltid bästa 
värde för dig som skogsägare 
vid uppdelning av träd i  
olika sortiment. Det kallar  
vi värdeaptering.

Bedömning av beståndet
Inför en avverkning gör skogsinspektor 
och maskinförare en bedömning av 
möjliga sortiment och eventuellt uttag 
av stolpar. 
För varje träd mäter skördaren 
diameter och höjd. Baserat på mått 
och avtalad prislista utför maskinens 
dator en värdeaptering för varje 
enskilt träd, alltid till bästa ekonomiska 
utdelning för dig som skogsägare. 
Individuella premier, pristillägg och 
avdrag behandlas individuellt vid 
avräkningstillfället.

Sågverkets önskemål 
Ett sågverk kan ha specifika 
önskemål om diameter och längd, 
vilket kallas specialaptering eller 
fördelningsaptering. Norra Skogs 
ersättning till dig som skogsägare 
baseras alltid på värdeaptering enligt 
avtalad prislista. Eventuell prisskillnad 
kompenseras med ett apteringstillägg. 

Värdeaptering ger  
trygg prissättning
Ersättningen för din skog baseras  
på varje enskilt träds kvalitet, sortiment  
och efter avtalad prislista. Det är aldrig 
en gissning. Värdeaptering innebär en 
trygghet för dig att priset är rätt och 
det är något vi aldrig ersätter med 
osäkra tillägg. 

Sortiment
• Stolpe ger enskilt högst ersättning.  

Stolpar ersätts per styck (för jämförbarhet 
meddelas pris i volym på avräkningen).  
Mått för stolpar bestäms av Norra Skogs 
stolpfabrik i Agnäs.

• Ersättning för sågtimmer beräknas i volym  
i form av en rak sågcylinder som utgår  
från stockens smalaste del, diameter  
under bark.

• Klentimmer ersätts enligt pris för timmer.

• Massaved är stockar för leverans till  
massabruk. Massaved mäts i trave. 

Inför avverkning 
Kontakta alltid en skogsinspektor  
för bedömning av din skogs kvalitet 
och villkor vid kontrakt för avverk-
ningsuppdrag eller leveransvirke.

På norraskog.se hittar 
du aktuella prislistor 
för respektive sortiment.

Bästa värde av din skog vid avverkning

Illustrationen till höger visar några  
exempel på hur träd inom samma  
bestånd kan apteras (delas) i olika  
sortiment för att skogsägaren ska  
få bästa möjliga ersättning. 
Det kallar vi värdeaptering.


