Apteringsinstruktion
Ala, Bergkvist &
Blyberg
Gäller fr.o.m. 2020-02-01 tills vidare.

Gäller för leveransvirke av sågtimmer.

Leveransgill sågtimmerstock ska:

Tumregler

• Vara tillredd av levande stamdel samt kapad med såg.
• Vara fri från insektsskador och lagringsröta i veden.
• Vara fri från kol, sot, metall, plast, grus och sten i ved och bark.
• Vara fri från rotben med höjd > 15 cm.
• Uppfylla längd- och diameterkrav enligt avtal.
• Vara tillfredsställande rak. Max 120 cm utbytesförlust.
Utbytesförlust: längd av sågcylindern som p.g.a. krök ej ryms
i stocken.

• Kapa stocken före tydliga kvalitetsgränser.
• Var observant och kapa före kvistar och tydliga andra
kvalitetsgränser, ex. tvärkrök, sprötkvist.
• Se upp för krokiga stockar. Om stocken är krokig, gör en
kort stock.
• Observera minimidimensioner och maximidimensioner för
respektive sågverk.
• Längdönskemål, se sidan 2.

Talltimmer
Klass

Stocktyp

Krav årsringar och kvist

Klass 1

Rotstock

Minst 20 årsringar, antalet årsringar bestäms i intervallet 2-8 cm från märgen
i stocks grovända. Max 5 st kvistar < 20 mm och 5 kvistansvällningar.

Klass 2

Ej rotstock

Minst 1 friskkvist eller 2 kvistvarv inom 15 dm från grovändan.

Klass 3

Alla stocktyper

Annan kvist max 60 mm.

Klass 4

Alla stocktyper

Sprötkvist max 120 mm, annan kvist obegränsat.

Grantimmer
Klass

Stocktyp

Krav årsringar och kvist

Klass 1

Alla stocktyper

Minst 12 årsringar, antalet årsringar bestäms i intervallet 2-8 cm från
märgen bestämningen i stockens toppända. Annan kvist max 60 mm.

Klass 2

Alla stocktyper

Sprötkvist max 120 mm, annan kvist obegränsat.

Längder och diametrar
Diameter cm
Ala Tall

14-50

Blyberg Gran

14-22

Bergkvist Gran

18-45

Längd cm

366

425

456

486

516

546

515

555

520

550

Ala Tall
Längd cm

410

Bergkvist Gran
Längd cm

370

430

490

Blyberg Gran

Grön = prioriterade längder, gul = vid krok eller kvalitetsgränser, grå = icke tillåten längd.
Kapa 5 cm övermål (t.ex. längd 425 cm kapas 430 cm). Kontrollera måttbandet.

Har du frågor är du
välkommen att kontakta oss:
Stora Enso Skog AB
791 80 Falun
Telefon 01046-40 000
www.storaensoskog.se

