
Apteringsråd för manuell  
avverkning av sågtimmer 

Innan du börjar avverkningen är det 
mycket viktigt att du kontaktar din 
skogliga rådgivare för information om:
• vilka sortiment som efterfrågas
• dimensioner och längder som gäller 

på de lokala mottagningsplatserna.

Generella råd 
Granska trädet före fällning.  
Observera givna kapställen och even-
tuella kvalitetsgränser.

Stock ska vara tillredd av levande 
stamdel och vara fri från insektsskador 
i veden. Kol, sot, metall, plast, grus och 
sten i ved och bark tillåts ej.

Rotben får inte överstiga > 15 cm.

Kapa stocken före kvalitetsgräns  
eller före tvingande kapställe som  
t ex tvärkrök.

Aptera långa stockar vid liten avsmal-
ning (< 1 cm/m), utan att passera ev 
kvalitetsgräns, och korta stockar vid 
stor avsmalning (>1,3 cm/m). Tänk på 
att avsmalningen mäts under bark och 
har större effekt på en klen stock än på 
en grov.

Kapa stocken något längre än önskad 
längd och kontrollera måttbandet 
innan du börjar. 

Var noggrann med min- och max-
dimensioner. 

Sortera trädslagsvis vid väg om inte 
önskemålet för mottagningsplatsen 
säger annat. 

Tall Gran

Rotstock av högsta kvalitet 1, är rak, 
tätvuxen, har max 5 kvistar < 20 mm 
och 5 bulor på hela stocken. 
Kvalitet 1 är bra betald jämfört med 
lägre kvaliteter och bör apteras för att 
få bästa värdeutbyte.

Röta som inverkar på sågcylindern 
tillåts ej, gör kort massaved för att 
kunna gå över till timmer så tidigt som 
möjligt. 

Rak stock upp till mindre än 20 cm:s 
utbytesförlust är för rotstock kvalitet 
1 eller 3, andrastock och uppåt kvali-
tet 2 eller 3. 
Om stocken är krokig men utbytes-
förlusten ligger inom 20 cm till max 
120 cm är det kvalitet 4.
Utbytesförlust mer än 120 cm blir 
vrak så aptera massaved istället. 
Vid krök 15–28 dm från grovändan gör 
kort massaved.

Rak stock upp till mindre än 20 cm:s 
utbytesförlust är kvalitet 1.
Om stocken är krokig men utbytes-
förlusten ligger inom 20 cm till  
max 120 cm är det kvalitet 2.
Utbytesförlust mer än 120 cm blir vrak 
så aptera massaved istället.
Vid krök 15–28 dm från grovändan gör 
kort massaved.
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