GÄLLÖ MAX
ALLTID MEST TIMMER FRÅN SKOGEN
• Vill du ha mer timmer i stället
för massaved?
• Gillar du att dina träd sågas
lokalt i inlandet?
• Vill du få mer pengar i plånboken?

Då vill vi lära dig mer om Gällö Max!

Vi utmanar framtiden!

GÄLLÖ MAX – SE PÅ SKOGEN MED NYA ÖGON
Gällö Max är ett sätt att avverka som innebär att vi alltid tar ut maximalt med timmer.
Korta stockar, fasta längder och sortering direkt i skogen är grunden för konceptet.

GÄLLÖ MAX FÖR OLIKA TRÄD: Genom Gällö Max-konceptet maximerar vi timmeruttaget i alla typer av

skogar. Utifrån trädens beskaffenhet tar vi ut de längder och dimensioner som passar. För krokiga eller
koniska träd med hög avsmalning kan det exempelvis bli en kort/grov (grå färg i illustrationen) och en
kort/klen stock (orange). För smala träd kan det bli flera korta/klena.

TRADITIONELL AVVERKNING

SKILLNAD PÅ AVVERKNING: Vid en traditionell avverkning läggs allt timmer i en hög vid avlägget. En viktig
del i Gällö Max-konceptet är att sortera vältorna i olika högar efter längd och dimension. Det gör att vi
kan minska kostnaderna för mätning och sortering, vilket möjliggör högre ersättning till skogsägaren.

MER TIMMER, MINDRE MASSAVED: En viktig del i konceptet är korta stockar, så korta som tre meter (grå).

Den unika ”Gällö-stocken” är den korta/klena. Den kan vara så smal som 115 millimeter (orange).
De långa stockarna har tre fasta längder på 5,50 meter, 4,90 meter och 3,70 meter (grön). Genom
att pussla ihop de mest lämpliga bitarna kan vi uppnå en högre timmerandel.

TRE GODA ANLEDNINGAR ATT VÄLJA GÄLLÖ MAX

1

Högre värde på alla träd

Med Gällö Max ser vi på skogen med nya ögon och sätter ett högre
värde på alla typer av träd.
Har du skog i karga områden nära fjällen där träden kan vara lite
krokiga eller koniska? De kan sågas och bli till efterfrågade produkter
i Sverige och världen.
Har du en gallring på gång, eller skog som borde gallrats där träden
är klena och långa? De kan med fördel skördas som korta/klena
stockar och sågas till emballage-virke. Även sågad med vankant är
detta en efterfrågad produkt som ger bra betalt.

2

Lokala trävaror istället för pappersmassa

Massaved som normalt skulle transporteras ut från området förädlar
vi lokalt i inlandet.
Gällö Timber har en lång tradition och stolt historia som talar om vår
förmåga att hitta innovativa lösningar. Här produceras efterfrågade trävaror av hög kvalitet som säljs över hela världen. Vi har även
byggt upp en kompletterande industri för emballage-tillverkning.
Att sågverket finns kvar borgar för stabila timmerpriser i framtiden.
Dessutom bidrar du till kortare transporter, ett stort antal arbetstillfällen och ett levande lokalsamhälle.

3

Bättre betalt

Mer timmer ger bättre betalt. I simuleringar gjorda i normalbestånd
i Jämtland blir timmeruttaget 52 % vid normal avverkning och 60 %
vid Gällö Max-avverkning med den korta/klena stocken.
Till skillnad från en del konkurrenter betalar vi i m3fub. Därför
får avsmalning mindre betydelse hos oss. Sortering i skogen och
rationaliserad mätning på sågen ökar vår betalningsförmåga
ytterligare.

Frågor & svar

Sågar ni inte bort värdefullt normaltimmer?
Nej, så är inte fallet. Fördelen med konceptet är
nämligen att vi kan pussla
ihop det som passar utifrån
trädens beskaffenhet. Den
korta/klena stocken avverkar vi exempelvis på lång
och smal skog. Av ett träd
med hög avsmalning gör
vi en kort rotstock, sedan
kanske en lång stock och
en kort/klen. Se illustration
längst ner på sid 2.
Det blir väl dyrare med
flera sortiment?
Det kompenserar vi med
högre betalningsförmåga
genom större timmeruttag
och högre effektivitet, till
exempel att sortera timret i
skogen.
Hur mycket mer pengar
får jag som skogsägare?
Det beror, som vanligt,
på hur din skog ser ut, men
timmerandelen blir 105 %
eller högre med Gällö Max.

HAR DU ANDRA ELLER FLER FRÅGOR?
Vänd på bladet så ser du
våra kontaktuppgifter.

VILL DU VETA MER OM GÄLLÖ MAX?
TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG!
VIRKESKÖPARE TEAM NORR (NORRA JÄMTLAND)
Kontakta
din skogliga
specialist!
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