
 

  

Tillredning ska ske mot mottagande sågverks önskemål. Kontakta alltid  
din skogliga rådgivare om vad som gäller för din leverans beträffande  
trädslagssortering, längder samt min och max diameter.  

 

Sågtimmer som stockmäts har följande grundpriser: 

Tall, pris i kr/m3to 
Toppdiameter under bark, cm 

Kvalitet 20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+ 

1 855 885 935 955 980 1005 720 

2-3 655 685 710 715 730 730 470 

4 540 540 540 540 540 540 410 
 

 

Gran, pris i kr/m3to 
Toppdiameter under bark, cm 

Kvalitet 20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+ 

1 722 742 753 753 768 773 564 

2 612 612 612 612 612 612 496 

 

Längdkorrektion, pris i kr/m3to 
Tall och gran, längd i dm 

Toppdiam, cm 37 40 43 46 49 52 

20,0+ -45 -45 0 0 35 45 

 
Stock som uppfyller kvalitetskrav men har felaktig dimension, <20 cm resp >50 cm i topp samt <37 dm i längd, betalas 
med 500 kr/m3to (415 kr/m3fub).  
Stock som inte uppfyller kvalitetskraven klassas som vrak och betalas med 100 kr/m3to (80 kr/m3fub) med undantag för 
krökvrak som betalas med 270 kr/m3to (225 kr/m3fub) och metallvrak som betalas med 0 kr/m3to. 
Vid specialaptering kan det tillkomma ett apteringstillägg.  
 

Som virkesleverantör bidrar du till finansiering av gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt. 
 

För frågor som rör kontraktering, kvalitetskrav, mätning och redovisning, mätmetoder, uppläggning av virke efter väg  
se Mellanskogs allmänna leveransbestämmelser. 
 
 
  

 

Gotlands län 
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https://www.mellanskog.se/wp-content/uploads/2021/03/allmanna-leveransbestammelser.pdf


 
 

 

 

Alternativa sortiment och mätmetoder 
Sågverken har olika sätt att mäta, kvalitetsklassa och redovisa timret, kontakta din skogliga rådgivare för vad  
som gäller hos dig. 
 

Sågtimmer som travmäts, pris i kr/m3fub 
För varje trave skattas andel av volym som är 14 - 23,9 cm i topp resp >24,0 cm i topp 

Tall 
Toppdiameter, cm 

 Gran 
Toppdiameter, cm 

20 - 23,9 24,0+  20 - 23,9 24,0+ 

529 582  578 608 
 

 
 
 

 

Kubb av tall och gran som travmäts, pris i kr/m3fub 
 

Sågkubb 
Längd 28 - 31 dm  

12 – 21,9 cm i topp 

 Långkubb 
Längd 37 - 43 dm 

14 – 20,9 cm i topp 

435  485 

 
I enskild trave får ingå max 10% stockar med fel dimension alt för stor krök. 
Denna volym betalas med 385 kr/m3fub och anges som Sitka på mätbeskedet. 
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Fortsättning 
Sågtimmer/Klentimmer/Kubb 


