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Sågtimmer 
   och massaved 
  

Talltimmer 
Toppdiameter under bark, cm. 
Kr/m3to 14– 16- 18- 20- 22- 24- 26- 28- 30-
Klass 1 580 645 710 772 812 834 865 884 884 
Klass 2 561 604 605 606 541 546 550 554 557 
Klass 3 426 454 491 522 539 550 551 553 556 
Klass 4 368 374 374 380 381 381 381 384 385 

Längdkorrektion i kr/m3to 
Längd (dm) 34- 37- 40- 43- 46- 49- 52- 55- 
Alla klasser -80 -50 -40 -5 0 45 50 60 

Grantimmer 

Toppdiameter under bark, cm. 
Kr/m3to 14– 16- 18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- 
Klass 1 521 567 590 604 612 613 614 616 620 
Klass 2 480 510 515 515 515 515 515 520 520 

Längdkorrektion i kr/m3to
Längd (dm) 34- 37- 40- 43- 46- 49- 52- 55- 
Alla klasser    -75 -60 -50 -30 -20 0 20 45 

Specialsortiment – I många fall kan vi ta ut välbetalda specialsortiment på din avverkning. Granpålar,
svarvtimmer, stamblock, ledningsstolpar, björktimmer och många andra sortiment höjer värdet på din avverkning. 
Vi kollar gärna om just du har något extra värdefullt i din skog. 

Klentimmer – I mån av avsättning tar vi gärna ut klentimmer från 11–14 cm. Det är många faktorer som
avgör om det är lönsamt. Därför gör vi en individuell bedömning för varje uppdrag. Som leverantör får du ett fast 
pris för just den volym som blir redovisad som klentimmer. 

Fast pris timmer – På många avverkningsuppdrag har vi möjlighet att erbjuda fast pris för respektive
timmersortiment. Fråga oss gärna om du föredrar ett fast pris framför prislista och premier.

Massaved & Bränsleved 

Priser i kr/m3fub vid farbar bilväg 
Sortiment Barrmassaved Björkmassaved 
Prima 350 360 
Sekunda/utskott 300 310 

Om en massavedstrave inte håller sekundakvalitet men klarar grundläggande kvalitetskrav för massaved kan den bli 
inmätt som utskott. På avverkningsuppdrag ansvarar vi för tillfredsställande virkessortering och betalar sekundapris 
för alla utskott. Asp i björkmassaveden betalas med 75% av björkpriset. 

Vi har möjlighet att leverera olika kvaliteter av bränsleved inom vårt verksamhetsområde. Vi räknar på unika priser 
för varje uppdrag. Riktpris är 150–200 kr/m³fub för prima kvalitet. 

Varje uppdrag har unika förutsättningar.  
Vi räknar gärna på just din avverkning, se generella premier 
på vår hemsida: www.natraalven.se 
 



Sortering 
Tall- och grantimmer liksom barr- och lövmassaved ska 
levereras åtskilda. Vid sortering av bränsleved skall 
barr och löv separeras. Nedklassat timmer (NK) och 
vrak som är massavedsdugliga betalas med 250 
kr/m3fub. Allt virke som innehåller sot, plast, sten och 
metall vrakas helt. Ej färsk massaved betalas med 65 
% av priset för barr respektive lövmassaved. 
 
Diameter 
Minst 14 cm i topp under bark för timmer och 5 cm i 
topp under bark för massaved. Max diameter för 
timmerstockar 60 cm, massaved 70 cm och bränsleved 
80 cm. Stockar klenare än 5 cm i topp vrakas. 
 
Längd 
Minst 34 dm för timmer och minst 29 dm för massaved 
och bränsleved. Kortare stockar vrakas. Maximilängd är 
55 dm för timmer och 58 dm för massaved och 
bränsleved. Längre stockar vrakas. 
 
Mätning och redovisning 
Biometrias mätbestämmelser för timmer och massaved 
gäller om inget annat anges här ovan eller i virkes-
kontraktet. För sortiment som toppmäts räknas 
volymen om till fast volym under bark. För timmer 
tillämpas av Biometria fastställda omräkningstal 
beroende på kvalitet, diameter och längd.  
 
För att räkna ut fastvolympriset används förslagsvis 
omräkningstal, 1,23. (Exempel: En granstock klass 1, 
20 cm i diameter och 49 dm lång: 604/1,23 = 491 
kr/m3fub (exkl. premier).  
 

 
Leveransvillkor 

 
Kvalitetsbestämmelser och aptering 
För ytterligare information om kvalitetsklassning och 
aptering, läs mer på www.biometria.se 
Kontakta gärna din skogliga rådgivare om du har några 
funderingar. Vi ger dig gärna tips på hur du ska aptera 
och sortera ditt virke. 
 
Transportavdrag 
Transportavdrag görs för massaved beräknad på 
närmaste mottagningsplats med 30 öre/m3fub och km. 
Avdraget är maximerat till 60 kr/m3fub (20 mil). 
Transportkostnaden i övrigt betalas av köparen. 
För nedklassat timmer tillämpas transportavdrag på 
samma sätt som för massaved. 
 
Leveransvirke 
Nätraälven vill hämta alla volymer men då ett sortiment 
understiger 15 m3fub blir transport-kostnaderna dyra. 
Kontakta därför oss vid små leveranser (under 15 
m3fub) för att se om samlastning är möjligt. Angivna 
priser förutsätter att virket vid avlägg kan hämtas med 
24-meters timmerbil, 3-travsfordon. I annat fall 
debiteras timtid.  
 
Många vägar har säsongsvisa nedsättningar vilket 
hindrar lastbilstransporterna. Undvik trångmål genom 
att informera din skogliga rådgivare när du planerar att 
vara klar med din leverans.  
 
Leveranstider 
Vinteravverkat timmer ska mätas in senast 15 juni. 
Vinteravverkat massaved ska mätas in senast 15 juli. 
Sommaravverkat timmer (1/6–31/8) ska levereras inom 
två veckor efter avverkningstillfället. Avisera din 
leverans senast två veckor innan gränserna för 
ovanstående leveranstider. 
 

Kontakt 
 
Distrikt Sidensjö (Örnsköldsvik) Besöksadress: Bredåker 100, 893 95, SIDENSJÖ  

 
 

        
 
 
 

 

 Mikael Carlsson   Christer Saellström Björn Westman       Nils Jonsson  Victor Carlson   
 Skoglig rådgivare   Skoglig rådgivare Skoglig rådgivare       Skoglig rådgivare Skogschef     
 070-265 60 62   070-564 25 33  073-811 40 42        070-217 76 52 0730-28 73 87  
  

     
 
 
 
 Kontor/växel   
 Sidensjö 
 0660-26 00 55 
 
 
Distrikt Höga Kusten (Ullånger) Besöksadress: Sundbrogatan 43, 870 32 ULLÅNGER 
 

     
  
  

 Lina Vestin  Andreas Gradin            
 Skoglig rådgivare Skoglig rådgivare    
 070-346 53 03 070-217 76 51     
  
 
 

 
Om Nätraälven Skog 
Nätraälven Skog är en skogsägarförening 
verksam främst i Örnsköldsviks, Kramfors och 
Sollefteå kommun. Vårt huvudkontor finns i 
Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Föreningen ägs 
av över 1200 medlemmar och vi ser oss själva 
som en lokal oberoende utmanare. Vi omsätter 
årligen ca 220 000 m3fub virke. 

http://www.biometria.se/

