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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”.

– Apteringen är oerhört viktig, berättar Gunnar med inlevelse som 
gör att man förstår att han är på rätt plats. 

– Om vi apterat rätt får alla som är beroende av timret bäst betalt 
eftersom vi tar ut optimalt ur skogen säger Gunnar, som är utsynare 
hos AB Karl Hedin. En viktig roll för att få ut specialsortiment ur 
din skog.

Våra virkesköpare kallar på Gunnar när de bedömer att en 
avverkning innehåller tillräckligt stora volymer specialsortiment. 
Utsyningen är relativt kostsamt och gäller i de flesta fall tall som 
går till stolp eller högkvalitativa furusortiment som stamblock och 
knivfura.

Skogsmannen Gunnar berättar vidare. 

– Mitt jobb innebär att jag inspekterar träden på rot före 
avverkning. Jag kollar mått och kvalitet enligt vår specifikation. 
Med utgångspunkt från detta fastställs lämpliga sortiment ur 
träden. Träd som innehåller specialsortiment märks med färg 
enligt ett speciellt märkningssystem.

Vad driver Gunnar? 

– Jag har jobbat i skogen i snart 35 år och inser att ett bra 
skogsbruk grundar sig i god kvalitet hela vägen. Därför gillar jag 
konceptet ”Från planta till planka” där vi påvisar styrkan med AB 
Karl Hedin. Min vilja är att mitt jobb ska ge alla högsta värde på 
råvaran. Vi lever med varandra och ska hjälpas åt avslutar Gunnar, 
sittande på stubben i storskogen.

UTSYNING – ETT VIKTIGT 
INSLAG I JAKTEN PÅ TIMMER
Gunnar Eriksson är en skogsman som vill förbättra kvaliteten på 
produkterna genom hela kedjan.

En utmärkt tall Nödvändiga vektyg för en utsynare

Gunnar synar tallen


