VÄRDEHÖJANDE KAP

– maximerar timmeruttaget

VÄRDEHÖJANDE KAP
Gallring eller slutavverkning spelar ingen roll, vi jobbar för att
alltid maximera timmeruttaget för dig som skogsägare.
Lösröta och andra kvalitetsdefekter i skogen sorteras allt för ofta
som massaved, vilket sänker skogens potentiella rotnetto. Vi på
AB Karl Hedin arbetar aktivt med att höja timmeruttaget ytterligare
och således skogsägares rotnetto.
Våra entreprenörer arbetar med så kallade ”värdehöjande kap” i
både tall- och granskog, vilket är precis som det låter, vi apterar för
att nå högsta värdet för respektive stock. Vanligtvis hamnar en stor
andel sågbara sortiment i massaveden p.g.a bland annat lösröta i
stockändan, detta är varken önskvärt för skogsägare eller sågverk.
Beroende på när i tiden rötangreppen uppstod är rötandelen mer
eller mindre omfattande och tillämpningen anpassas utifrån skogens
rådande förhållande. Om rötan enbart sträcker sig en bit upp i
stammen kan den apteras bort och vi förvandlar en stock med
kvalitet för massaved till en stock med timmerkvalitet.
Maskinföraren tar ett antal (5) stammar och kontrollerar hur högt
upp på stammen som rötan återfinns. Är inte lösrötan borta efter
6 dm måste den tyvärr apteras som massaved.

Om avverkningstraktens förutsättningar förändras inom beståndet
kan nya provträd kontrolleras för att eventuellt kunna aptera timmer.

Utöver lösröta, arbetar vi med
att göra värdehöjande kap vid:
-

Rotben högre än 15 cm
Ojämnheter i stockändan
Rotdiameter större än 70 cm
Sprötkvist större än 12 cm inom 6 dm från stockända
Tvärkrök/toppbrott inom 6 dm stockända

Vi på AB Karl Hedin Råvara arbetar aktivt med utbildning och
noggrann uppföljning av våra entreprenörer. Genom vårt koncept
med värdehöjande kap höjer vi rotnettot för dig som skogsägare
och får ut mer timmer till våra lokala sågverk.
Kom ihåg att vi även tar fram sortimenten kubbtimmer samt
emballagetimmer, som också höjer ditt rotnetto, timmer som allt
för många gör till massaved.

Instruktion värdehöjande kap för timmer och kubb med röta
Lösröta

Faströta**

0%

Obegränsat

1-5%

3-10%

3 dm*

6 dm

5-10%

10-20%

6 dm

Massaved

*Om lösrötan kvarstår kapas ytterligare en 3 dm modul.
** Faströta i gran apteras till emballagetimmer.

Sidställd röta

Centrumröta

Aptera emballagetimmer

Vill du veta mer om
våra skogliga tjänster?
Kontakta din lokala virkesköpare
på AB Karl Hedin Råvara.
www.abkarlhedin.se/ravara
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Sedan 1917 har vi förädlat skog och skapat
produkter av högsta kvalitet till trä- och byggmarknaden i Sverige och för många andra
marknader runtom i världen.
AB Karl Hedin arbetar för ett långsiktigt samarbete med dig som skogsägare och erbjuder
hjälp med markberedning, plantering, plantor,
röjning, gallring, gödsling, föryngringsavverkning m m. Vi utvecklar ständigt våra tjänster
som hör skogsbrukandet till, allt för att du som
skogsägare ska få en trygg och god värdeutveckling på din skogsfastighet.

www.abkarlhedin.se

