
l a t h u n d 

Leveransvirke



Viktiga datum
• Träd fällda i perioden mars till oktober 

ska vara vid industrin inom 4 veckor. 
Därför måste de anmälas vid bilväg 
 senast inom 2 veckor för att kunna köras 
in till  industrin kommande 2 veckor.

• Vinteravverkat virke ska vara anmält 
vid bilväg senaste 15/3.

Varför leveranstidsavdrag?
• För att kunna planera intransport  

till industrin är det av yttersta vikt  
att veta vilka volymer som ska  
transporteras. Sent anmälda volymer 
försvårar planeringen av intransporten 
med risk för att allt inte hinner köras 
in. Virket risker därför att bli skadat av 
 blånad, insekter och eller torka.

Varför färskhetskrav?
• Virke som har blivit blått får säljas till 

lägre pris. Timmer som blivit torrt 
minskar sågproduktionen och spricker i 
efterföljande torkprocess. Det resulterar 
i lägre utbyten och dyrare produktion. 
Timmer skadat av borrande insekter 
får säljas som emballagevirke.

Teckna ett leveransvirkes
kontrakt med din virkesköpare
• Virkesköparen skapar virkesorder  

och skickar över vältlappar till dig.
• Kontrollera vilka längder som önskas.
• Meddela om det finns bom och 

 eventuella koder för densamma.

Före avverkning
• Kontrollera måttband och ta till  

extra övermål på grova stockar.
• Se över sortimentsbestämmelserna.

Tillredning
• Justera eventuella rotben och 

 fällkammar för att undvika vrak.
• Sågtimmer ska vara väl kvistat.
• Sortera efter sortiment.
• Lägg virket på underlag och sätt  

på vältlappar löpande.
• 1 st vältlapp per 10 m3fub är lagom. 

Använd smala stift att fästa med.

Att tänka på
• Det kan vara bättre att skota lite  

längre för att slippa transportavdrag.
• Säkerställ snöröjning.
• Sträva efter att få minst 10 m3fub  

per sortiment för att undvika 
 små traveavdrag.

Färskhet på sågtimmer och kubb Checklista leveransvirke

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Anmält vid bilväg inom 2 veckor från fällning

Intransporterat till industrin inom 4 veckor

Leveranstidsavdrag utgår för volymer kontrakterade  
under denna period



Vidas sågverk är specialinriktade på 
olika färdiga produkter och marknader. 
Skogsråvarans kvalitet i och omkring 
sågverken har därför påverkat vilket 
produkter som sågas fram och till vilka 
marknader som dessa är avsedda för. 

Det innebär att samtliga normal timmer-
verk har olika längdbeställning från  
skogen och det påverkar dig som leveran-

tör av leveransvirke på så sätt att ingen 
beställning är den andra lik.

Innan avverkning ska du alltid gå in  
på Vidas hemsida och läsa informationen 
för dig som hugger själv. Där hittar du 
sågverkens önskemål om längder och 
dimensioner för att ge dig bästa pris.

www.vida.se/saljaskog

Hestra
Tranemo

Hästveda

Urshult

Alvesta

Vislanda

Hjältevad

Borgstena

Nössemark

Vilka längder och dimensioner

Fota traven tillsammans med ett referens-
objekt, t.ex. din bil, för att inköparen ska 
kunna uppskatta volymen.


