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Förslag till nya föreskrifter till Virkesmätningslagen (1966:209)
Skogsindustrierna har lämnats tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade
förslag.
Inledningsvis vill vi understryka att arbetet med att ta fram förslaget till nya
föreskrifter till Virkesmätningslagen har genomförts i samarbete med
virkesmarknadens parter på ett bra sätt med en god förankring bland företrädare
för skogsnäringen.
Skogsindustriernas synpunkter på förslaget följer strukturen i Skogsstyrelsens PM
VM-översyn 2009-10-22,
11.2 Tillämpningsområde
Skogsindustrierna stödjer valet av huvudansats och förslaget att föreskrifterna ska
omfatta huvuddelen av allt virke (skogsråvara), inklusive trädbränsle, och att de
begränsas att gälla i första affärsledet, dvs. mellan skogsägaren och köparen.
Samtidigt betonar vi vikten av att tydligt avgränsa vilka handelsformer, sortiment
m.m. som ska omfattas av föreskrifterna. Vi föreslår att föreskrifterna ska omfatta
mätning av kommersiella virkes- och energisortiment från skogsmark för
industriell förädling och energiproduktion. Småskalig handel med sortiment av
ringa värde och kvantitet bör undantas.
Skogsindustrierna avråder från att detaljerat definiera och specificera sortiment,
köpformer m.m. eftersom dessa ständigt utvecklas och förändras under påverkan
både av virkesmarknaden och av den allt snabbare tekniska utveckling av
mätmetoder.
11.4 Gemensamt ansvar för mätningen.
Skogsindustrierna stödjer förslaget att säljare och köpare har ett gemensamt
ansvar för att virkesmätningen utförs på ett för båda parterna tillfredställande sätt.
Av detta följer att mätresultaten ska vara tillgängliga för parterna i virkesaffären.
Föreskriftstexten om mätbesked bör utformas så att de allt vanligare webbaserade
lösningar som finns i drift och kommer på bred front, kan innefattas inom ramen
för föreskrifterna.

11.5 Metoder och mätutrustning som får användas
Kvalitetssäkrad mätning, kontroll och redovisning är viktigt för att uppnå en
effektiv handel av skogsråvara inklusive trädbränsle. Skogsindustrierna anser
dock att vissa delar av förslaget är alltför detaljerat avseende vilka uppgifter som
ska mätas och registreras. Dessa viktiga synpunkter förs fram av samtliga
Virkesmätningsföreningar. Förenkling bör vara en ledstjärna vid utformningen av
föreskrifterna. En för hög detaljeringsgrad kan hämma teknikutvecklingen inom
det mätningstekniska området och utvecklingen av virkesredovisningen. Inom
kort kommer vi sannolikt att ha en spridning av varierade mätmetoder från
traditionell mätribba till avancerad bildtolkning eller lasermätning, vägning med
torrhaltsbestämning, med flera nya metoder som är under utveckling.
Skördarmätning som mätmetod ökar i omfattning, vilket också måste beaktas.
Grunddata från mätningen ska mätas/registreras/lagras för att kunna rekonstruera
mätningen. Hur detta ska ske bör beskrivas i föreskrifterna på en så generell nivå
att det inte hämmar den nu allt snabbare tekniska utvecklingen av icke
pappersbundna media.
I samband med diskussionen kring föreskrifterna har framförts att ”vid den
pågående revisionen av SKS virkesmätningsföreskrifter bör man överväga att
införa en mer precis definition av måttet m3 fub”. Om det finns behov av detta bör
det i första hand kunna hanteras av de nationella branschorganen
RMR/VMU/SDC för att säkra anpassningen till teknikutvecklingen inom det
mätningstekniska området.
11.6 Kontrollverksamhet
Kontrollverksamheten som bedrivs av Virkesmätningsföreningarna och på
nationell nivå av VMK genomförs på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
Detta är viktigt för att kvalitetssäkra de löpande leveranserna och för att skapa ett
fortsatt starkt förtroende i virkesmarknaden. Den opartiska mätningen och en
utvecklad kontrollverksamhet är viktiga hörnstenar i vårt arbetssätt i värdekedjan
mellan säljare och köpare.
Övrigt
I det arbete som återstår med föreskrifterna och i utformningen av den kommande
förordningen bör företrädare för Branschorganisationerna och de s.k. Nationella
råden inom SDC såsom RMR och VMU kunna medverka på lämpligt sätt.
Skogsindustrierna ser fram emot en fortsatt dialog i det arbete som återstår för att
ta fram det slutliga förslaget till Föreskrifter till Virkesmätningslagen och om
möjligt medverka vid arbetet med den kommande förordningen.
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