Prislista nr 7819-R1. Fr o m 18-05-09
Gäller inom ”Skaraborg” Kommunerna: Hova-Gulspång, Mariestad,
Karlsborg, Tibro, Töreboda, Götene, Skövde, Skara, Hjo samt FinneröjdaTiveds socken i Laxå kommun.

Massaved
Pris kr/m3fub, fritt bilväg.
Barr

360

Björk

360

Rensorterad

Asp

360

Rensorterad asp enl ök

Löv

315

Osorterad björk och asp

Levereras som bränsleved

Övrigt löv

Leveransbestämmelser
Diameter

Min i topp 5 cm, max diam i rot 70 cm

Längder

Stdlgd (3,0 m), 4,0 m eller 4,5 m. Fallande lgd 2,9 – 5,5 m.

Minsta leverans

Mindre än 10 m3fub (gran 20 m3fub) avdrag 400 kr/ leverans och mottpl.

Avverknings- och leveranstider
Sortiment

Avverkat

Anmäls

Sista inmätningsdag

Barr och löv

Nov-feb

Senast 15 mars

Senast 15 maj

Barr och löv

Mars-okt

Inom 3 veckor

Inom 10 veckor

Gran

Nov-feb

Senast 15 mars

Senast 15 april

Gran

Mars-okt

Inom 3 veckor

Inom 3 veckor

Åtkomstavdrag: För leveranser vid bilväg som en medger vändning och transport med fullt
utdraget släp sker avdrag med 10 kr/m3fub.
Premier och tillägg: För certifierat virke enligt PEFC eller FSC betalas 10 kr/m3fub, för
dubbelcertifiering betalas 20 kr/m3fub. Kontakta din virkesköpare för information om övriga
eventuella premier och tillägg.

Tillredning och kvalitet
Massaveden skall levereras obarkad och vara tillfredsställande kvistad samt okluven.
Besvärande rotben och fällkammar skall avjämnas. Lagringsröta bedöms 15 cm innanför
stockända. Orenheter som plast, sten, metall, kol och sot medför vrakning.
Rötandel överstigande 3 % av ändytan medför prisavdrag enligt gängse tillämpning.
Observera att rötan även i vrakade bitar ingår i rötbedömningen. Undvik därför att leverera bitar
med mer än 50 % röta.

I godkänd massavedsbit får andelen röta i ändytan uppgå till max %:
Barr

Gran

Löv

Skogsröta

67%

10%

67%

Lagringsröta

10%

0%

10%

Torrträd tillåts ej

Forskningsbidrag
Som virkesleverantör bidrar du till att finansiera gemensamma forsknings- och
marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt skogsbruk samt för att verka för
att ökad användning av träbaserade produkter. Avdragen består av följande delar:
Forskningsstiftelsen Skogforsk (60 öre/m3fub), älgbetesinventeringen Äbin 2015
(13 öre/m3fub) samt Svensk Skogskommunikation (40 öre/m3fub).

