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ASKTIMMER  2022-08-01 – tillsvidare 

 Prislistan 4823EK avser skogfallande ask, sortimentskod 04E0 

 

Planering 

Kontrakt: Gör upp med våra inköpare innan Du avverkar. 

Naturvård: Säljaren svarar för att virket inte kommer från nyckelbiotop eller annat område skyddat av naturvårdsskäl och där 
avverkning skett i strid mot syftet med dessa. Avverkat virke som strider mot detta mottages ej. Kontakta Skogsstyrelsen eller 
Din skogsrådgivare i tveksamma fall. Inget timmer avverkat norr om Gävle (latitud 60, 6746) får levereras. 

Priser 

Pris för användbar volym 
fritt bilväg, kr/m3toub: 
 

 

 

 

 

 

Vrakvolym: 200 kr/m3toub Vrakorsak metall: 0 kr/m³toub 

Nedklassad volym: 200 kr/m3toub 

Certifierat virke: 10 kr/m3toub (med certifierad avses FSC eller PEFC) Dubbelcertifiering 40 kr/m3toub (båda) 

Prisavdrag: På volymer som anmäls mellan 1 april till 31 juli görs ett avdrag på 50% av prislistan. 

Avdrag liten leverans: För leverans understigande 5 m3toub görs avdrag med 500 kr. 

Vägklassavdrag: 20 kr/m3toub 

Dimensioner och kvalitetskrav 

Asktimmer: Minsta toppdiameter 20 cm under bark. Mätning sker i topp under bark. Fallande längder i intervaller på 
1 dm mellan 2,3m och 3,27m. Torra grova träd lämnas till naturvården. Pris gäller för användbar volym. För kvalitetsfel görs 
volymavdrag enligt tabell på sidan 2. Stock som inte har minst 0,5 m sammanhängande användbar del runt om eller minst 
1,0 m på ena stockhalvan vrakas. Användbar del innebär max 4 friska kvistar per meter, max 2,5 cm i diameter. 

Leverans och mätning 

Mätning: Mätning sker vid industri av Biometria (Virkesmätningsrådets mätinstruktion VMR nr 1/07). 

Betalning: 45 dagar från mätningsdatum.  

Övrigt: Virket ska levereras skogfallande. Ask är en färskvara. Viktigt med snabbt flöde från skog till industri. 

Tillredning och lagring 

Tillredning: Virket skall levereras väl kvistat och fritt från fällkammar, spikar och dubbar. Rotben, kvistknölar och andra 
ojämnheter skall kapas bort. För avvikelser mot detta, se avdragstabell på sidan 2. Krök max 5 % av längden i en led.  

Lagring: Virket skall läggas på underlag. Välj lagerplats så att inte virket behöver flyttas i väntan på hämtning, d.v.s. ej 
på åker eller inäga som senare under våren skall tas i bruk. Askvirke är en dyrbar råvara, Beakta stöldrisken när ni väljer 
lagerplats. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Asktimmer 450 450 450 450 500 550 550 575 625 650 675 

 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62+ 

Asktimmer 725 750 800 825 850 900 900 1000 1000 500 500 

(Diameter, cm i topp under bark) 
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MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR ASKTIMMER 

 

Kvistar (halv kvist i ände på stock räknas ej) 

Kvalitetsfel      Längdavdrag/diameternedsättning  

Max 2 kvistar/m:   I ett enskilt kvistvarv görs avdrag för högst två kvistar över 2,5 cm.  
  Vattskott bedöms på samma sätt som kvistar.     
- Frisk kvist och vattskott:    2 * kvistens diameter         
- Torr kvist:      3 * kvistens diameter         
- Rötkvist      4 * kvistens diameter         
3 kvistar/m:      10 dm     Övervallande kvistar/vattskott tas 
            som torra och med räknas i 
            kvistantalet.     
4 kvistar/m:      15 dm 

Ändfel (fel med största avdraget avgör längdavdraget) 

Kvalitetsfel      Längdavdrag/diameternedsättning 

En bred, rak spricka eller    5 dm 
röta upp till 10 % av dia- 
metern:                 
En ringspricka,     10 dm 
röta upp till 25 % av dia- 
metern:                 
Två ringsprickor, stjärn-    10 dm     Är felet genomgående vrakas  
sprickor, röta mer än         stocken.  
25 % av diametern: 

Övriga fel 

Kvalitetsfel      Längdavdrag/diameternedsättning 

Gammal stock:     Vrakas     Äldre än 6 månader från  
            avverkningstidpunkt.    

Fällkam över 5 cm:     5 dm            

Virke längre än 32,7 dm:    Vrakas____________        

Lyror och barkslag:     Volymavdrag efter storleken        

Besvärande rotben:     5 dm     Rotben som skjuter ut mer än 15 cm i 
            förhållande till en nivå 20 cm från 
            rotskäret (se figur nedan). 

 

 

 

 

 

 

Avkortning, avdragsgräns för kvalitetsfel och vrakgränser 

Avdragsgräns för kvalitetsfel:   Ner till 0,5 m kvarvarande stocklängd.      

Vrakgränser:      Kvarvarande kvist överstigande 5 cm längd. 
Metall. 

       Krök över 5 % av längden. 
       Slängkrök som föranleder mer än 2 cm nedsättning av diametern. 
       Stock kortare än 2,3m 
       Stock längre än 3,27m 

 


