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Mätning 

Mätning sker vid terminal/industri av Biometria. Volymsmätning sker genom travmätning med bedömning
av fastvolymprocent (enl. Biometrias nationella instruktioner för travmätning av rundvirke).

Klassning sker i Prima/Sekunda. Travar som inte håller minsta kraven för sekunda är inte leveransgilla
och kan mätningsvägras. Om trave ändå tagits emot och mätts in redovisas den som Utskott.
Vid förekomst av sten, kol, sot, metall, eller plast ska leveransen mätningsvägras.

Ny kvalitetklassning 

Tillredning
Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta, tickor och insektsskador.
Den skall vara jämnkapad och tillfredställande kvistad. 
Kvarsittande kvist får vara maximalt 55 mm över mantelytan. 
Fällkam får ha maximalt 10 cm höjd. 
Rotben med höjd >15 cm tillåts ej.
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Prisavdrag 
Vägklassavdrag
               För leverans vid väg som inte medger hämtning med bil och släp.             25 kr/m3fub
Minsta leverans
               7 m3fub, i undantagsfall mottages mindre trave/leverans mot avdrag.                 600 kr

Generellt gäller Swedish Match industries AB - Allmänna Inköpsvillkor, Skogsstyrelsens allmänna
leveransbestämmelser, Skogsstyrelsens aktuella virkesmätningsföreskrifter, Biometrias
mätningsbestämmelser och instruktioner för uppläggning av virke vid bilväg samt 29§ skogsvårdslagen
avseende skogsskyddsansvar. 

Leveransbestämmelser

Ombesörj för snabb leverans med hänsyn till färskhetskrav.

Anmälan
Tag kontakt med din ordinarie inköpare före avverkning.
Observera att ditt kontrakt kan ange andra leveransdatum än nedanstående gällande datum. 

Avverkat

november - mars

april - maj
augusti - oktober

Anmälan

senast 31 mars

senast 3 veckor
efter fällning

Utskott betalas med 125 kr/m3fub
FSC  - certifierat virke 20 kr/m3fub 

Prima Sekunda
420 kr/m3fub525 kr/m3fubTändsticksvirke

Priser i kronor m3fub fritt bilväg

Prislista
ASP021

Gäller från 2021-12-05 tillsvidare

Tändsticksvirke



Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Ej tillåtet

Kompletterande kvalitetstabell
Toleranser för kvalitetsfel                              Klass 1 - Prima Klass 2 - Sekunda 
Fel trädslag
Kvist Tillåts intill felgräns
Avverkningsspricka (spjälkning) Tillåts intill felgräns
Längdfel Tillåts intill felgräns Tillåts intill felgräns
Ringsprickor Tillåts intill felgräns Tillåts intill felgräns
Röta Tillåts intill felgräns
Krök Tillåts intill felgräns Tillåts intill felgräns
Diameterfel

- Underdimension
- Övergrovt

Tillåts till felgräns Tillåts intill felgräns

Övriga fel
Tillredning mm

Tillåts intill felgräns Tillåts intill felgräns

Max 5% Max 20 %

Tillåts intill felgräns
Tillåts intill felgräns

Tillåts intill felgräns

Summan av de ovanstående felen gäller för % fel  

Kvalitetstabell Kvalitetskrav för enskild stock

Kvist
Enskild kvist får vara max 120 mm (största mått). Halv kvist i kapskäret med
missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts. Kvist helt angripen av röta
(rötkvist) tillåts ej. 

Avverkningsspricka
(spjälkning) 

Avverkningsspricka (spjälkning) som i ändytan öppnar sig mer än 5 mm längs hela
utsträckningen tillåts ej. 

Ringsprickor Spricka som följer årsring tillåts till max halva årsringens längd.

Växt- och frostspricka Växtspricka, frost- och torksprickor tillåts.

Röta (fast/lös) Tillåts i stubbskäret på rotstock intill 1/3 av diametern.
Centrumställd röta tillåts till max 50 mm på övriga ändytor. 

Krök Krokighet tillåts i ett led. Största avvikelse tillåts med max båghöjd 10 cm. 

Missfärgning Tillåts. 

Övriga fel

Djupa rotveck och öppna lyror får ej gå djupare än 20 procent av diametern på
skadestället.
Öppen eller sluten klyka tillåts ej.

Kvallitetsklassning av trave 

75 cm ub
330

Max

24 cm ub lågkant
307 cm

Minsta

Diameter

Längd 310 cm

Dimensioner

Prislista
ASP021

Swedish Match Industries AB, Box 84, 522 22 Tidaholm,  Tel 010 - 13 93 500
www.swedishmatchindustries.se

FSC® C037294


