
APTERINGSINSTRUKTION – TALLTIMMER
1. Aptering av rotstock

a. Granska trädet före fällning och bedöm var torrkvistarna som är 15 – 20 cm långa 
sitter. Under de torra kvistarna finns kvistansvällningarna. 

b. Är det torrkvist i kronan och den första kvisten rå? Aptera stamblock, kvalitetsgräns 
vid första kvistbulan. 

c. Är det torrkvist strax under kronan? Aptera klass 1 på rotstocken. Kvalitetsgräns vid 
det första synbara varvet med kvistansvällningar. 

d. Är det torrkvist mitt på stammen? Klass 3 på rotstocken. 

2. Krökaptering
a. Kapa mitt i kröken. 
b. Stam med långkrök, aptera som kort stock. 

Tänk på att stamform och avsmalning påverkar rakhetskravet! 
Rotstock med stor avsmalning tål större krök än en mellanstock  
med liten avsmalning.

3. Sprötkvist  
Sprötkvist längre än 12 cm på stammens mantelyta tillåts inte i sågtimmer. Om möjligt 
kapa mitt i kvisten, tolerans för kvalitetsfel inom 20 cm ifrån stockända. Sprötkvisten är 
en starkt uppåtriktad kvist och framträder mellan kvistvarven.

 
Rotstock Kvalitet 1 Rotstock Kvalitet 3

 

Torra kvistar strax under kronan Torra kvistar mitt på stammen



APTERING AV GRANTIMMER
1. Granska rotskäret efter röta, endast små ytliga fläckar tillåts. Tänk på att luftfuktighe-

ten gör att rötan blir fullt synbar efter några dagar.

  

Krökaptering
a. Kapa mitt i kröken.
b. Stam med långkrök, aptera kort stock.

Tänk på att stamform och avsmalning påverkar rakhetskravet! 
Rotstock med stor avsmalning tål större krök än en mellanstock  
med liten avsmalning. 

Rak stock
a. Kvalitet 1. Max 2 dm utbytesförlust per stockhalva. 
b. Lägsta kvalitet. Max 12 dm utbytesförlust per stockhalva.

 
Tillredning av sågtimmer 
1. Stock med rotben högre än 15 cm får inte ingå i sortimentet.

a. Renkapa ojämnheter och rotben i stockändan. 
b. Tillfredställande kvistat, kvisthöjd max 4 cm.

Max 5% skogsröta vid skotarsorteringen. 
Motsvarar en rötarea på 7 cm vid 30 cm 
stockdiameter.



APTERINGSINSTRUKTIONER FÖR  
EMBALLAGETIMMER TILL KARBENNING SÅG

Mätplats: 59016 Karbenning såg

Mätmetod: 2. Stockmätning

Sortiment:  2920 Emballagetimmer

Dimension: Längd: 430 cm.
 Min. dia: 19 cm i topp under bark.
 Max. dia: 39 cm i topp under bark.

Kvalitet: Kvalitets- och tillredningskraven enligt Cirkulär B – 7359,  
 med följande undantag:

 Stocken skall innehålla ljus eller mörk fast röta.
 Sidoställd/kantställd röta tillåts i ena stockhalvan.
 Centrumställd röta tillåts om rötangreppet utgör max 10% av stockens ändyta.

Sortiment 2920 skotas och levereras som ett eget sortiment. Ange på vältlappen sorti-
ment ”2920 – Emballagetimmer Karbenning”.

Övrig notering
Stockar apterade som normaltimmer i längre längd (5,5 m) får av skotarföraren sorteras 
till sortiment 2920 om skotarföraren noterar att stocken är angripen av röta och där röt-
angreppet utgör mer än 5% av stockens ändyta. Dock måste ovan nämnda kvalitetskrav 
uppfyllas. 

Om rötangreppet utgör mindre än 5% av ändytan ska stocken ingå i det ordinarie sorti-
mentet. 

Stockar innehållande röta får inte medvetet apteras till annan längd än 4,3 m.



SIDOSTÄLLD/KANTSTÄLLD FAST RÖTA
Fast röta tillåtet i ena stockhalvan.

 

CENTRUMSTÄLLD FAST RÖTA
Fast röta, max 10% av ändytan (vilket motsvarar ca 1/3 av diametern).

 



TILLÅTEN RÖTANDEL I  
BARR- OCH LÖVMASSAVED

 

Lösröta eller hål tillåts upp till 67% av Fast röta tillåts i hela stockändan
ändytan vilket motsvarar 80% av diametern

Praktisk bedömning:
Vid 20 cm diameter pb ska det finnas minst 2 cm fast ved mellan hål/lösrötan och barken. 
Dia på 30 cm, 3 cm fast ved o.s.v.

Barrmassaved sortiment 1000
Samtliga barrträdslag får ingå i sortimentet

Lövmassaved sortiment 1030
Björk och Asp får ingå i sortimentet

Lagerröta och torra träd tillåts inte i massaved


