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AB Karl Hedin är ett familjeägt sågverksföretag som är verksamt i 
Mellansverige. Genom hög grad av specialisering hos våra sågverk kan 
vi arbeta för att maximera utbytet av timmer från din skog. Koncernen 
arbetar med kontroll på kvaliteten – ”från planta till planka”.

Med mindre massaved och mer timmer blir värdet på din skog 
högre. Därför har vi sedan 2015 börjat tillreda ett nytt sortiment 
som vi kallar för Emballagetimmer. Ett sortiment som tidigare låg 
i massaveden men som vi nu sågar i Karbenning sågverk.

Efterfrågan hos sågen är stor och ökar hela tiden. Vår sågverks-
ledning jobbar med att hitta nya produkter för Emballagetimret 
som till stor del förädlas vidare inom koncernen. Idag används de 
sågade produkterna bl a som klossar till pallar och olika lådkon-
struktioner. 

För att en rötskadad stock ska gå att använda har vi några kvali-
tetskrav. Stocken ska innehålla mörk eller ljus faströta. Ett jämnt, 
fint skär med spikfast röta tillåts i obegränsad mängd. Lösröta (ett 
skär i stockändan som fransar sig innehåller lösröta) tillåts inte. 

Aptera istället barrmassaved. Raketskrav är max 12 dm i utbytes-
förlust (kontakta din lokala virkesköpare för mer information om 
sortimentet).

Idag är det endast granvirke som ingår i sortimentet Emballage-
timmer. Rötan är ju som bekant ett litet problem för tallen. Men 
för framtiden är det inte otänkbart att även tall av riktigt dålig 
kvalitet kan vara intressant att använda som Emballagetimmer för 
emballagetillverkning.

I dagsläget sågar vi ungefär 1 200 m³fub Emballagetimmer per 
månad men en realistisk målsättning är att fördubbla volymen – 
bara vi blir duktigare på att hitta mer av sortimentet i skogen. Att 
minimera andelen massaved är en av våra viktigaste uppgifter på 
AB Karl Hedin Råvara och Emballagetimmer är en del i detta.

Faströta tillåtet i ena stockhalvan.Faströta tillåtet i ena stockhalvan.
Faströta, max 10 % av ändytan

(vilket motsvarar ca 1/3 av diametern).

EMBALLAGETIMMER 
– mer av skogen både för dig och oss!
Vi på AB Karl Hedin strävar alltid efter att få ut högsta möjliga värde från skogen. 
Ett mått på att vi lyckats är att titta på den låga massavedsandelen i våra avverkningar.

Spikfast röta

Lösröta tillåts inte

Ett skär i stockändan som 
fransar sig innehåller lösröta och 
tillåts inte. Aptera istället Barr-
massaved.

Granska den kapade stock-
ändan efter lösröta som inte 
tillåts. Ett jämt fint skär med 
spikfast röta tillåts i obegrän-
sad mängd.


