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TORKNINGSTIPS 
av färsk ved 

 
Om du köper färsk ved måste veden torkas innan du eldar. Att elda med ved som innehåller 
för mycket vatten innebär: 

• risk att på sikt skada din eldstad eller skorsten 
• risk för soteld  
• låg värmeeffekt  
• dålig ekonomi 

 
Färsk ved som tas direkt från nyfällda träd innehåller oftast mer än 50% (viktprocent) 
fuktighet.  
 
För att få det bästa resultatet av vedeldningen ska fukthalten understiga 20%. Veden kan eldas 
från 30% dock med något mindre energiutbyte. 
 
Torka ved görs bäst på vår och försommar, då kan torkningen ske under öppen himmel. 
Måste torkningen ske under höst och vinter bör det ske luftigt och under skärmtak. Det 
absolut sämsta sättet är att lägga veden i en hög på marken och täcka den med presenning, då 
blir veden garanterat oanvändbar. 
 
Görs så här istället: 
om du inte har tillgång till skärmtak, bygg en ställning på en öppen torr plats helst på berg 
eller annan plats där markfukten är låg. Täck taket med plåt eller presenning av god kvalitet 
(mer än 400gr/m²). Bygg taket så att inga vattenfickor kan uppstå. Vattenavrinningen måste 
vara god. Viktigt är att det blir helt öppet på sidorna med god möjlighet för vinden att dra 
genom veden. 
Stapla veden med mellanlägg av bräder på lämpligt avstånd, ställ en bräda vertikalt i båda 
ändar och fäst i de liggande bräderna vartefter du staplar veden. Bygg så högt som du anser att 
det inte riskerar att rasa. Nästa vedstapel byggs upp på ett avstånd av ca 50cm på samma sätt 
som den första osv. Bygg stöd/strävor om det behövs. 
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Obs! färsk ved kan inte läggas 
in direkt i vedboden, risken är 
då stor att den möglar och blir 
oanvändbar. 
 
Ju grövre bitar och ju hårdare 
trädslag ju längre torktid: 
 
Fråga oss när ni köper veden 
vilken fuktighet den har (vi har 
mätinstrument)  Ev sträva


