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Vad avgör om en trave är prima eller sekunda? 

PRIMA/SEKUNDA 
NYA KVALITETSKLASSNINGEN AV MASSAVED

Ökad tolerans för fel som har mindre betydelse för industrin 
och skärpta krav för fel med stor betydelse.

Snabbare och enklare mätning!

Tydligare signaler till säljarna om vad som efterfrågas.

Vad är Prima/Sekunda?
Prima/Sekunda är den nya kvalitets 
klassningen av massaved. Det  
ersätter den tidigare bestämningen 
av vrakandel på trave.

Vad händer om en trave inte klarar 
kraven för Sekunda?
Traven kan då klassas ner till  
utskott och skogsägaren får betalt 
enligt överenskommet utskotts-
pris. Om så avtalats kan traven 
mätningsvägras eller mätas in  
som annat sortiment som t ex 
bränsleved.

När gäller prima/sekunda?
Klassning i Prima/Sekunda,  
utskott eller mätningsvägran gäller 
vid mätning av travar på fordon. 
Den gäller all massavedsmätning 
där kvalitet bestäms för den enskil-
da traven.

Prima/Sekunda gäller inte vid vissa 
större affärer som omfattar tågset, 
båtlaster (importvirke) eller  
flerstegskollektiv. Andelen vrak  
bestäms här som tidigare, på  
uttagna stickprov.

Snabbare och  
enklare mätning 

 

Tydligare krav
Större tolerans för sådant som  
industrin inte tycker är så  
allvarligt, medan andra krav 
skärps, t ex fel trädslag, torrstock 
och övergrovt. Industrin räknar 
med att kunna få ännu bättre  
virke än idag. 

Det är traven som  
mäts och bedöms

Mätningen blir snabbare och 
enklare eftersom mätaren 
endast behöver ange vilken 
kvalitetsklass traven har.  

Kvalitetskraven kopplas  
tydligare till vad industrin  
vill ha. 

För skogsägare blir det enklare 
att förstå varför en trave  
bedöms ha kvalitetsbrister.  

Fel trädslag, torrstock, 
kvist, klyka eller dimension    
Stockar längs travens utsidor  
ses som ett stickprov av traven. 
Felaktiga stockar räknas och 
omvandlas till procentandel av 
travens volym.

Röta och nedsmutsning 
Alla stockars ena ändyta kan 
ses och bedömas. 

Övergrovt och främmande 
material 
Finns sådant fel blir det utskott 
eller mätningsvägran.
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För att avgöra om en trave är prima eller sekunda finns ett antal kriterier.   
Om en trave inte blir Prima specificeras orsaken.

Orsak Prima Sekunda

Gran- 
massaved

Barr- 
massaved

Löv- 
massaved

Gran- 
massaved

Barr- 
massaved

Löv- 
massaved

Fel trädslag, torrstock Max 1 % Max 1 % Max 1 % Max 2 % Max 5 % Max 2 %

Skogsröta (% av traves ändyta) Max 2 % Max 5 % Max 5 % Max 2 % Max 25 % Max 25 %

Kvist, klyka, dimension (exkl. övergrovt) Gran- och barrmassaved max 10 %, contorta- och lövmassaved max 20 %

Övergrovt Ej tillåtet

Nedsmutsade stockar Max 5 %

Främmande material Ej tillåtet

Vad avgör om en trave är prima eller sekunda?


