
 

 
   

 

SPØRSMÅL OG SVAR  
fra Digitale Kappekvelder 28.01.2021 og 04.02.2021 

Oppdatert 09.02.2021 
 

Kategori Spørsmål Svar 

Energivirke - 
Lengde  

Energivirke, hva er kravene på lengder? 

Energivirke kan leveres i fallende lengder fra 3 til 
5,2 meter. Men Møre og Romsdal ønskes 
energivirke kappet i 3 meters lengder pga 
båttransport. Sjekk kravene på 
www.allskog.no/egenaktive1 for mer spesifikke 
regler for ditt område. 

Furu - 
spesialsortiment 

Furu – har dere avsetning på furu med 
spesielt mye kjerneved? 

Det avhenger av hvor dette er, kontakt din lokale 
skogbruksleder i ditt område. Du finner din lokale 
skogbruksleder på www.allskog.no .  

Innmelding av 
egenaktivt tømmer 

Innmelding av tømmer. Hvis en har meldt 
inn sagtømmer, men har mulighet til å 
levere mer, skal det ettermeldes eller skal 
en bare melde henting av hele volumet 
som er hogd?  

Hvis det blir hogd mer enn først antatt, så trenger 
du bare sette ca riktig antall m3 når du melder det 
henteklart. Fristen for å melde henteklart er 20. 
mars 2021.  

Lauv 
Lauv – hva er kravene på lengde på 
energivirke av lauv?  

Kravene til lengde på lauv-energivirke kan være 
forskjellig mellom områdene. Kontakt din lokale 
skogbruksleder for mer informasjon for ditt 
område. Du finner din lokale skogbruksleder på 
www.allskog.no .  

Lengde massevirke Massevirke, hva er kravene på lengder? 
Massevirke kan leveres i fallende lengder fra 3 til 
5,2 meter.  

Lunning 
Hvis man skal levere både gran og furu 
massevirke, skal de da lagres hver for seg?  

Ja, legg alltid lunnene treslagsrent hvis ikke annet 
er avtalt med skogbruksleder.  

Lunning 
Sagtømmer, skal kvalitet 1 og 2 legges i 
samme lunne? 

Ja, kvalitet 1 og 2 (klasse 1 og 2) skal legges i 
samme lunne. Dette sorteres ved innmåling på 
sagbruket.  

Lutz 
Lutz, går det an å lure med noen Lutz-
stokker i vanlig lass med massevirke? 

Nei, det går ikke. Det skal holdes treslagsrent.  

Markeds-situasjon 

Hvordan ser markedssituasjonen ut 
fremover, med økende miljøfokus. 
Kommer det til å bli mer bygging med tre 
og mindre med energikrevende materialer 
som betong? Kan vi påregne bedre 
tømmerpris om noen år?  

Markedsinformasjon finnes periodisk på  
https://www.allskog.no/markedsrapporter  
 

Vi anbefaler også Skog & Lantbruk | Danske 
Bank 

Priser 
Hva er pris sagtømmer, og ligger 
«Allskogtillegget»(andelseier) i denne? 

Prisene på sagtømmer finner dere på «Min Side» 
på www.allskog.no   

  

http://www.allskog.no/egenaktive1
http://www.allskog.no/
http://www.allskog.no/
https://www.allskog.no/markedsrapporter
https://danskebank.se/skog-och-lantbruk/startsida-skog-och-lantbruk
https://danskebank.se/skog-och-lantbruk/startsida-skog-och-lantbruk
http://www.allskog.no/


 

 
   

 
 
 

Priser Pris, kvalitet 1 og 2, er det forskjellig pris? 
Ja, kvalitet 2 (klasse 2) har 100 kr/m3 lavere 
tømmerpris.  

Priser 
Priser – hva ligger prisene på sagtømmer 
og massevirke på i Helgelandsområdet? 

Sjekk «min side» på allskog.no eller kontakt din 
lokale skogbruksleder for mer informasjon om 
prisene. www.allskog.no  

Reglement – 
geografiske 
forskjeller 

Hogst i Heim kommune (som tidligere lå i 
M&R), skal vi forholde oss til Møre- eller 
trøndelag-reglement? Og hva med priser? 

Kapp på Møre-reglement, disse finner du på 
allskog.no/egenaktive1. Du får trøndelag-prisene, 
disse kan du finne på Min side på www.allskog.no   

Reglement – 
geografiske 
forskjeller 

Fosen – Skal alt «Fosentømmer» 
sagtømmer gå til Namsos?  

Nei, Tømmeret fra Indre Fosen kommune går til 
Inntre Steinkjer/Verdal. 

Reglement 
geografiske 
forskjeller 

Fosen – Står at maks lengde på tømmer 
fra Fosen er 5,5m. blir stokker på 5,8 
kortet?  

Nei, Stokker på 5,8 m blir ikke kortet. Du får 
oppgjør for hele volumet. Lengder på Fosen (ikke 
Indre Fosen) er 3,7 – 5,5m. Lengde i Indre Fosen er 
3,7 – 6,1m.  

Sagtømmer - 
Avsmalning 

Avsmalning, ved stor avsmalning er det 
fremdeles mer økonomisk å kappe korte 
stokker? 

Sagbrukene ønsker mest mulig lengder 4,9m og 
5,2 m. Men ved stor diameteravsmalning kan det i 
enkelte tilfeller lønne seg å kappe kortere.  

Sagtømmer - 
Diameter 

Diameter, finnes det avsetning på 
sagtømmer over 60cm i diameter? 

Hør med din lokale skogbruksleder om leveranse 
av grovt sagtømmer. Din lokale skogbruksleder 
finner du på www.allskog.no .  

Sagtømmer - 
Diameter  

Diameter, Hva er kravene på maks 
diameter ub for sagtømmer? 

Maks diameter er forskjellig mellom sagbrukene. 
Sjekk «fargetabell, dimensjon og levering av virke» 
for din geografi på www.allskog.no/egenaktive1 

Sagtømmer - 
Felleskjær  

Felleskjær, Kan det bli avkorting pga det? 
Hvis felleskjæret ikke går mer enn 1/3 inn i 
stammen, så blir det ikke avkorting.  

Sagtømmer - 
Kapping  

Kapping, Hvis man har en tømmerstokk på 
12 meter, er det best å levere 3 stk på 4 
meter som tømmer, eller 2 stk på 5,5 
meter som tømmer og dermed miste 1 
meter av stokken?  

For å få maksimalt ut av stokken som sagtømmer, 
er det mest fornuftig å kappe 2 stk på 5,8 meter.  

Sagtømmer - 
Kvalitetsfeil  

Hvis det er flere kvalitetsfeil på en stokk, 
hva avgjør hvilken kvalitet stokken får? 

Stokken måles inn med den laveste kvaliteten. Alle 
feil vurderes hver for seg, og hvis det er en feil om 
ikke tåles i kvalitet 2, så går hele stokken i kvalitet 
2.  

  

http://www.allskog.no/
http://www.allskog.no/
http://www.allskog.no/
http://www.allskog.no/egenaktive1


 

 
   

 
 

Sagtømmer - 
Kvisting 

Kvist, Gran sagtømmer, hvor mange 
kvister pr lengdemeter tåles? Og hvilke 
kviststørrelse? 

Det tåles ubegrenset antall kvist. Det kun gankvist 
som det må måles størrelse på for å se om det går 
inn i kvalitet 1 eller 2, eller om det ikke går som 
sagtømmer.  

Sagtømmer - 
Kvisting  

Kvisting, er det samme reglement for 
kvisting på massevirke som på 
sagtømmer? 

Ja, det er samme regler som gjelder for kvisting på 
både massevirke og sagtømmer.  

Sagtømmer - 
Lengde 

Lengder, Er det 60 % på antall m3 eller 
antall stokker som skal være i 
lengdeklassene 4,9m og 5,2m? 

Antallet stokker. Dette gjelder Trøndelag, og 
Nordland-Troms. Men ikke Møre og Romsdal, se 
eget reglement på www.allskog.no/egenaktive1. 

Sagtømmer - 
Lengde 

Kan sagtømmer leveres opp til 6,1m?  selv 
om tabellen kun viser opptil 5,8 m?  

Ja, sagtømmer kan leveres opp til 6,1 meters 
lengre. Men denne lengden er ikke ønskelig for 
sagbrukene. Du vil få innmålt hele lengden på 
stokken.  

Sagtømmer - 
Lengde 

Sagtømmer lengde, lengdene 4m og 4,6m 
er ikke ønskede lengder, blir de kortet 
ned? Eller får man betalt for full lengde? 

Du få betalt for full lengde. Men om det er store 
mengder av disse lengdene, kan dette på sikt 
påvirke tømmerprisen.  

Sagtømmer - 
Lengde  

Skal sagtømmer i M&R alltid kappes på 4,1 
og 5,1 m ?  

Sagtømmer for egenaktive i Møre og Romsdal 
kappes denne vinteren på 4,1 og 5,1 meters 
lengder.  

Sagtømmer - 
Rotbein 

Rotbein. Er det godkjent å kappe vekk 
selve rotbeinet i stedet for å kappe 
stokken? 

Ja, det kan være fornuftig for å få stokken inn i 
sagtømmeret uten å må kappe ned stokken i 
lengde.  

Sagtømmer -    
Råte 

Råte – hva menes med inntil 40 cm2 
tolereres? 

I sagtømmer kvalitet 2 tolereres det inntil 40 cm2 
råte, men da kortes sagstokken automatisk 30 cm.  
Dette er så lenge råten ikke befinner seg i sentrum 
av stokken. Finnes det råte i sentrum, blir stokken 
utlegg eller vrak.  

Sitka 

Sitka, Hvem kan jeg snakke med for å få 
råd om hvordan kappe stokken best 
mulig? 

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for 
veiledning om hvordan du skal kappe best mulig, 
både økonomisk og rasjonelt i forhold til transport 
av virket med tømmerbil.  

Tilskudd Er det tilskudd å få som egenaktiv? 
Tilskudd er forskjellig i kommunene. Ta kontakt 
med din kommune for å finne ut hva som gjelder 
der.  

  

http://www.allskog.no/egenaktive1


 

 
   

 

Tømmertransport 

Tømmertransport – Hvor mye større blir 
kostnaden dersom det kun er plass til 
tømmerbil uten henger på henteplass? 

Kostnadene for skogeier hvis vei eller snuplass ikke 
klarer tømmerbil med henger, er en kippekostnad 
på 25-40 kroner per m3.  

Tømmertransport 

Transport, Kommer det trekk for transport 
eller andre trekk, eller er virkesprisen det 
jeg får?  

Eventuelle kippekostnader, bomturer eller 
småpartitillegg (bunt med mindre enn 15 m3) kan 
komme som trekk på virkesoppgjøret. Måleavgift 
på ca 5 kr/m3 blir trukket automatisk på 
virkesoppgjøret.  

 


