
 

 
 

      Prislista GAS-02 gäller för Gästrikland.             Gäller från 2020-04-01 tills vidare. 
 

 

För mer information se vår hemsida eller kontakta din lokala virkesköpare. 
   

  

Normaltimmer Tall, kr/m3fub fritt bilväg stockmätt           

En premie på 100 kr/m3fub ingår för Siljan Kvalitetsfura + 21 cm klass 1         

Leveransgillt sortiment, exklusive vrak. Pris i kr/m3fub för samtliga leveransgilla längder.    

Diameter cm 14-18   19-20   21-24    25-28   29-35   36+ 

Kvalitet              

Klass 1  315  445  565  645  685  725 

Klass 2-3  295  330  395  415  425  435 

Klass 4   275   275   275   275   275   275 

 

 

Normaltimmer Gran, kr/m3fub  fritt bilväg stockmätt         
Leveransgillt sortiment, exklusive vrak. Pris i kr/m3fub för samtliga leveransgilla längder.    

Diameter cm     18-20   21-24   25-28   29-35   36+ 

Kvalitet              

Klass 1    325  370  380  390  400 

Klass 2       260   260   260   260   260 

 

Blybergskubb Tall,  kr/m3fub fritt bilväg stockmätt           

Leveransgillt sortiment, exklusive vrak. Pris i kr/m3fub för samtliga leveransgilla längder.    

Diameter cm         14-19             

Trädslag              

Tall           310             

 

Blybergskubb Gran ,  kr/m3fub fritt bilväg stockmätt         

Leveransgillt sortiment, exklusive vrak. Pris i kr/m3fub för samtliga leveransgilla längder.    

Diameter cm         14-18             

Trädslag              

Gran           295             

 

  

Certifieringstillägg sågbara sortiment:                  
15 kr/m3fub för FSC eller PEFC, 30 kr/m3fub för dubbelcertifierad 
råvara.         
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Marknadsföring och utveckling 

Som virkesleverantör bidrar du till att finansiera marknadsföring och utveckling av svenskt skogsbruk.  

På ovanstående grundpriser gör Siljan Skog därför följande avdrag: Svenskt trä 50 öre/m3fub,  

Äbin 13 öre/m3fub, Svensk Skog 40 öre/m3fub 

Miljö, säljaren garanterar att råvaran har känt ursprung och att avverkningen är utförd i enlighet med lokala lagar 

och regler samt enligt vedertagna uthålliga skötselprinciper. Råvaran får inte härstamma från kontroversiella källor 

såsom:  

• Illegal avverkning. 

• Nyckelbiotoper enligt skogsstyrelsens definition (undantaget virke från biotopvårdande insatser) 

• Område med allvarliga konflikter. 
• Skog bestående av genmodifierade träd. 

 

 

För leverans av leveransvirke ta kontakt med våra virkesköpare innan avverkning. 

Mätningsregler mm: Timret mäts i enlighet med svensk lagstiftning och enligt skogsstyrelsens 
föreskrifter. Biometria utfärdar mätbestämmelser. Därutöver kan lokala 
anpassningar för Biometria gälla. För avverkningsskador, fäll- och kapsprickor görs 
prisavdrag enligt Biometria instruktioner. 
 

Volymmätning:  Prisgrundande volym beräknas på inrapporterade längd i centimeter och varje 
centimeter diametermeter klassmitt.  
 

Dimensioner och 
längder: 
 

Normaltimmer sortimentskod 011 tall, 012 gran: 
Tall under 14,00 cm och gran under 17,00 cm betalas med vrakpris. Toppdiameter 
50 cm grövre stockar vrakas. Gran mellan 17,00-17,99 cm betalas med 50 kr/m3fub 
lägre än 18 cm diameterklass. Min längd 37 dm. < 36 dm och > 58dm betalas med 
vrakpris. 
 
 

Blybergskubb sortimentskod 261 tall, 262 gran: 
 Under 12 cm och > 23 cm betalas med vrakpris. Gran och tall mellan 12,00-13,99 
betalas med 20 kr/m3fub lägre än 14 cm. Minlängd 37 dm. <37 dm och > 58 dm 
betalas med vrakpris.  
 

Vrak: 
 

Vrak betalas med 80 kr/m3fub, metallstockar 0 kr 

Minsta leverans: För leveransvirkesvolymer mindre än 8 m³fub görs ett avdrag på 40 kr/m3fub. 
 

Leveransbestämmelse: För leveransvirkesvolymer anmälda efter 15 Maj eller levererade efter 31 Maj görs 
ett avdrag på 40kr/m3fub. 
 

Vägstandard: Om transporten tvingas till särkoppling av släpvagn görs avdrag på 10 kr/m3fub. 
 

Aptering: Aptering kan anpassas till mottagande sågverks önskemål. Mottagande sågverk 
bestäms vid avverkningstillfälle.  

 


