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Ärenden vid ordinarie föreningsstämma i Virkesmätningskontroll  
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1. Val av ordförande och justeringsmän för stämman samt anmälan av styrelsens 
val av protokollförare. 

 
2. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd. 

 
3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 

 
4. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 

 
5. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning. 

 
6. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 

 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD enligt den fastställda 
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8. Fråga om ersättning till styrelsen och revisor. 
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för ett år. 
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12. Övriga ärenden 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Styrelsen och verkställande direktören för Virkesmätningskontroll VMK ekonomisk förening 
(organisationsnummer 789200-4461) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
Föreningens firma ändrades 2019-01-01 från SDC ekonomisk förening till Virkesmätningskontroll 
VMK ekonomisk förening. 

SDC:s uppdrag 
SDC har som branschägt företag under verksamhetsåret 2018 haft en central uppgift när det gäller att 
försörja sina intressenter med information i olika former. Detta som stöd för affärerna och processerna 
kring affärerna; virkesmätningen, logistiken etc. Det är rollen som informationsnav i skogsbranschen 
som i ett internationellt perspektiv gjort SDC unikt och som starkt bidragit till att möjliggöra en 
gränslös handel med virke inom Sverige. Den svenska modellen för virkesmätning och -redovisning 
har under åren varit framgångsrik och det var ett gemensamt kärnuppdrag för SDC och VMF att 
förvalta och utveckla denna roll. Detta uppdrag har nu övertagits av Biometria ekonomisk förening. 
      
SDC:s styrelse har uttryckt SDC:s uppdrag från skogsbranschen så här: 
SDC säkerställer, tillsammans med VMF och andra samarbetspartners, att affärer och andra 

verksamhetsprocesser inom skogsnäringen kan genomföras effektivt och med högt förtroende på 

korrekt grund. 

Biometria 
Under året har virkesmarknadens parter beslutat om att driva en process i syfte att sammanföra SDC:s 
och Virkesmätningsföreningarnas verksamheter i en ny gemensam organisation - Biometria ek. för. 
Alla formella beslut för att kunna genomföra processen var på plats före årsskiftet 2018/2019 och 
tekniskt innebär lösningen att huvuddelen SDC:s verksamhet övertas av Biometria som i sin tur 
bildats genom fusion av de tre Virkesmätningsföreningarna VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd. 
Kvar i SDC blir efter verksamhetsövertagandet VMK:s verksamhet samt immaterialrätten till SDC:s 
IT-system, VIOL, som därefter avses leasas ut till Biometria. Stämmobeslut har även fattats angående 
förändringar av SDC:s stadgar utifrån de nya förutsättningarna samt även att ändra föreningens firma 
till Virkesmätningskontroll VMK ekonomisk förening.  
 
Systemförnyelsen  
Beslut angående SDC:s omfattande systemförnyelse togs i slutet av 2013. Under 2014 genomfördes 
en uppstartsfas bl.a. som syftade till att testa de hypoteser som tidigare framtagits kring val av 
systemstöd, tekniska miljöer samt vissa funktionella lösningar.  
 
Utifrån analyser under våren 2018 konstaterades att såväl SDC som skogsnäringen behöver mera tid 
för att tillverka, verifiera och implementera VIOL 3 och nya planer och arbetssätt beslutades under 
hösten. De nya planerna indikerar en senareläggning av produktionsstarten av systemet med minst ett 
år i förhållande till tidigare plan. Med Biometrias planerade övertagande av SDC:s verksamhet i 
åtanke, kom även planbesluten att konfirmeras av Biometrias styrelse senare under hösten. 
 
SDC:s omställningsprogram 
Parallellt med arbetet inom förnyelseprogrammet drivs inom SDC ett omställningsprogram i syfte 
dels att ställa om SDC:s organisation i riktning mot framtida kompetensbehov, utvecklingsprocesser 
och arbetsroller, dels att stödja branschen i arbetet för att anpassa egna företagssystem och 
integrationer till de nya förutsättningar som följer av förnyelseresan mot VIOL 3. 
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Systemavveckling 
I SDC:s planer för tiden fram till efter leveransen av systemförnyelsen, har säkerställts att det finns en 
organisation med tydligt utpekat ansvar för förvaltning och avveckling av nuvarande systemlösning 
VIOL 2. Detta system avses fasas ut snarast efter produktionssättningen av VIOL 3. 
 
Utvecklingsprojekt  
Av övriga utvecklingsinsatser vid sidan av Systemförnyelsen, VIOL 3, är värt att nämna 

- Beslut att ändra mätningsbestämmelserna för massaved under 2019 med påverkan på SDC:s 
IT-lösningar 

- Framgångsrika förstudier i syfte att tillämpa artificiell intelligens (AI) som stöd för bl.a. 
bildtolkning samt för nyttjande av viktuppgifter för bättre volymskattningar av rundvirke 

Medlemsantal 
SDC har under året antagit VMF Qbera som nytt medlemsföretag. Antalet medlemmar är nu 57 
(f.å. 56 st.). 
 
Ekonomiskt utfall  
Årets nettoomsättning uppgår till 217,6 mkr (192,9 mkr), övriga rörelseintäkter är 9,4 mkr (6,2 mkr). 
Aktiverade utgifter för utveckling av immateriella tillgångar uppgår till 46,6 mkr (39,5 mkr). 
Omsättingesökningen jämfört med föregående år härleds till ökade redovisade virkesvolymer, 
prishöjning (6 %) samt 18,4 mkr (6, 8 mkr) i intäkter från Fjärrmätningscentralen som etablerades 
under 2017. 
Rörelseresultatet för kalenderåret är -22,4 mkr (-21,3 mkr). Resultatet efter finansnetto -25,6 mkr 
(-22,7 mkr). Efter bokslutsdispositioner och skatt blev resultatet -20,3 mkr (-18,0 mkr).  
Förnyelseprogrammets totala kostnader för 2018 uppgår till 113 mkr (94 mkr), varav cirka 86 mkr 
(65 mkr) är externa kostnader.  
I tillägg till förnyelseprogrammet har SDC cirka 26 mkr (19 mkr) i utvecklingskostnader för bl.a. 
KUPP, IRIS, LINUS, Fjärrmätning, Krönt vägval och integration. 
 

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 
 
  2018 2017 2016 2015 2014 
Nettoomsättning, tkr 217 671 192 944 176 137 169 083 165 219 
Resultat efter finansiella poster, tkr -25 617 -22 652 -8 345 -23 877 6 196 
Balansomslutning, tkr 168 205 127 576 72 920 61 685 77 055 
Antal anställda, st 122 118 106 102 108 
Soliditet, % neg 1,6 27,4 43,4 59,2 
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg 8,2 
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg 13,6 
 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 19. 
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Förändring i eget kapital 

 Insats- 
kapital 

Reserv- 
fond 

Fond för  
aktiverade  

utvecklings- 
utgifter 

Fritt eget 
 kapital 

Summa 
 eget 

 kapital 

Eget kapital 2017-12-31 56 3 101 66 543 -67 674 2 025 
Inbetalda/utbetalda insatser 1 - - - 1 
Avsatt till fond för aktiverade 
utvecklingsutgifter, se not 8 - - 46 595 -46 595  
Årets resultat - - - -20 277 -20 277 
Eget kapital 2018-12-31 57 3 101 113 137 -134 547 -18 250 
      

Resultatdisposition 

   
   
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den 
ansamlade förlusten överförs i ny räkning med -134 546 496 
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Resultaträkning  Not 2018 2017 
     
Nettoomsättning   217 671 192 944 
Aktiverat arbete för egen räkning   46 595 39 544 
Övriga rörelseintäkter  2 9 404 6 294 
   273 670 238 782 
     
Rörelsens kostnader     
Driftskostnader   -35 651 -30 495 
Övriga externa kostnader  3, 4 -148 983 -122 240 
Personalkostnader  5 -108 387 -103 846 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

 6 
-3 036 -3 473 

Summa rörelsens kostnader   -296 057 -260 054 
     
Rörelseresultat   -22 387 -21 272 
     
Resultat från finansiella investeringar     
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 

 7 
138 - 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   24 24 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -3 394 -1 403 
Summa resultat från finansiella poster   -3 230 -1 380 
     
Resultat efter finansiella poster   -25 617 -22 652 
     
Skatt på årets resultat  8 5 340 4 682 
Årets resultat   -20 277 -17 970 
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Balansräkning  Not 2018-12-31 2017-12-31 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Pågående utvecklingsarbete  9 113 138 66 543 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  6 - 6 002 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  10 100 100 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  11 - 5 105 
Uppskjutna skattefordringar  12 15 498 10 157 
   15 598 15 362 
Summa anläggningstillgångar   128 736 87 907 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   24 722 22 708 
Aktuella skattefordringar   3 626 4 391 
Övriga kortfristiga fordringar   9 712 450 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13 - 11 776 
   38 060 39 325 
Kassa och bank   1 409 344 
Summa omsättningstillgångar   39 469 39 669 
Summa tillgångar   168 205 127 576 
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Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital     
     
Bundet eget kapital     
Inbetalda insatser   57 56 
Reservfond   3 101 3 101 
Fond för utvecklingsutgifter   113 138 66 543 
   116 296 69 700 
     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat    -114 269 -49 704 
Årets resultat   -20 277 -17 970 
   -134 546 -67 674 
Summa eget kapital   -18 250 2 024 
Avsättningar  14   
Avsättningar till pensioner och liknande 
förpliktelser 

  
- 5 241 

Summa avsättningar   0 5 241 
     
Långfristiga skulder     
Skulder till koncernföretag   92 - 
Summa långfristiga skulder   92 0 
     
Kortfristiga skulder     
Förskott från kunder   - 4 
Leverantörsskulder   28 203 32 290 
Checkräkningskredit   144 521 74 306 
Övriga kortfristiga skulder   2 653 2 379 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15 10 986 11 330 
Summa kortfristiga skulder   186 363 120 309 
Summa eget kapital och skulder   168 205 127 576 
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Kassaflödesanalys  Not 2018 2017 
     
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster   -22 386 -21 272 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  16 -2 205 3 304 
     
Erhållen ränta mm   24 24 
Erlagd ränta   -3 394 -1 403 
Resultat vid försäljning aktier   138 - 
Betald inkomstskatt   765 -628 
   -27 055 -19 977 
     
Förändring av kundfordringar   -2 014 -5 004 
Förändring av övriga kortfristiga fordringar   2 513 -4 660 
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder   70 141 60 474 
Förändring av leverantörsskulder   -4 087 12 315 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   39 496 43 148 
     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -2 651 -3 611 
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -46 595 -39 544 
Sålda materiella anläggningstillgångar   5 617 5 
Förvärv av finansiella tillgångar   5 105 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -38 524 -43 150 
Förändring av skuld   92 - 
Nettoinbetalning av insatser   1 - 
     
Årets kassaflöde   1 065 -2 
Likvida medel vid årets början   344 346 
Likvida medel vid årets slut  17 1 409 344 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

SDC Ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 
 
Intäkter från tjänsteuppdrag 
I föreningen redovisas intäkter från tjänsteuppdrag i den takt uppdraget utförs.  
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande 
Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser 
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning 
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. 
 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner och händelser. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock 
särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade 
reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas 
för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras 
på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats.  
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Vid redovisning av utgifter för utveckling av ny teknik och ny funktionalitet där 
utvecklingskostnaderna överstiger 5 MSEK per år tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär 
att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga 
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:  

· Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att 
den kan användas. 

· Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och använda den. 

· Förutsättningar finns för att använda den immateriella anläggningstillgången. 

· Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 
fullfölja utvecklingen och för att använda den immateriella anläggningstillgången. 

· De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas 
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på ett tillförlitligt sätt.     

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerad 
avskrivning och ev. nedskrivning. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda utöver 
ursprunglig nivå ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader.  
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.  

 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Datorer och datautrustning 3 år 
Fordon 5 år 
Kontorsutrustning 10 år 
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som 
hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde 
i enlighet med kap 11 i BFNAR 2012:1. Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter 
första redovisningstillfället till de lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det 
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värdet om det kan antas att 
värdenedgången är bestående. 
 
Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp 
som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av 
inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodohavanden. 
 
Ersättningar till anställda 
Ersättning till anställda efter avslutad anställning 
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Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda. 
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är 
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de 
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.  
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna 
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken 
att ersättningar kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att 
avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk 
föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag. 
 
Avgiftsbestämda planer 
Avgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad.  
 
Förmånsbestämda planer 
SDC ekonomisk förening har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 
2012:1. I de fall pensionsförpliktelsen är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång 
redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens värde. 
 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

 2018 2017 
I övriga intäkter ingår intäkter från:   
   
Vidarefakturerade kostnader 6 695 6 165 
Övriga rörelseintäkter 2 644 124 
Inkråmsförsäljning - 5 
Summa 9 339 6 294 
 

Not 3 Ersättning till revisorerna 

 2018 2017 
KPMG AB   
Revisionsuppdraget 159 128 
Övriga tjänster - 417 
Summa 159 545 
 

Not 4 Operationella leasingkostnader 

 2018 2017 
Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella 
leasingavtal.   
   
Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 9 903 8 991 
 9 903 8 991 
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 2018 2017 
   
Nominella värdet av framtida leasingavgifter fördelar sig 
enligt följande   
   
Förfaller till betalning inom ett år - 10 987 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år - 4 845 
From 2018 är leasingavtal övertagen av Biometria Ek 
förening.   
 

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 2018 2017 
Medelantalet anställda   
Kvinnor 32 35 
Män 90 83 
Totalt 122 118 
   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader   
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande 
direktören 1 670 1 612 
Löner och ersättningar till övriga anställda 65 515 62 641 
 67 185 64 253 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 25 091 23 921 
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande 
direktören 530 475 
Pensionskostnader för övriga anställda 9 697 9 428 
Totalt 102 503 98 077 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  

Antal styrelseledamöter på balansdagen  
2018-12-31 2017-12-13 

Kvinnor 1 1 
Män 10 10 
Totalt 11 11 
   
Övriga ledande befattningshavare   
Kvinnor 1 1 
Män 7 7 
Totalt 8 8 
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 

 2018 2017 
   
Ingående anskaffningsvärden 30 102 26 610 
Årets förändringar   
-Inköp 2 651 3 611 
-Försäljningar och utrangeringar -32 753 -120 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 30 101 
   
Ingående avskrivningar -24 100 -20 747 
Årets förändringar   
-Försäljningar och utrangeringar 27 136 120 
-Avskrivningar -3 036 -3 473 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -24 100 
   
Utgående restvärde enligt plan 0 6 002 
 

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 

 2018 2017 
   
Realisationsresultat vid försäljningar 138 - 
Summa 138 0 
 

Not 8 Skatt på årets resultat 

 2018 2017 
   
Uppskjuten skatt 5 340 4 682 
Skatt på årets resultat 5 340 4 682 
Redovisat resultat före skatt -25 618 -22 652 
   
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -5 635 -4 983 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 291 297 
Schablonintäkt fondandelar 4 4 
Redovisad skattekostnad/-intäkt -5 340 -4 682 
 

Not 9 Pågående utvecklingsarbete 

 2018 2017 
   
Ingående balans 66 543 26 999 
Internt utvecklade tillgångar 46 595 39 544 
Utgående balans 113 138 66 543 
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Not 10 Andelar i koncernföretag 

 2018 2017 
   
Ingående anskaffningsvärde 100 100 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 100 100 
Utgående restvärde enligt plan 100 100 
  
Dotterföretag: Org nr Säte Kapital- 
   andel (%) 
Skogsbrukets Datacentral SDC AB  556166-2254 Sundsvall 100 
(under likvidation) 
 
 
 Rösträtts- 

andel % 
Antal 
aktier 

Bokfört värde 
18-12-31 

Bokfört värde 
17-12-31 

Skogsbruket Datacentral SDC AB 100 1 000 100 100 
Summa   100 100 
     
 

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

 2018-12-31 2017-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden 5 105 5 105 
Årets förändringar   
-Avgående värdepapper -5 105 - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 5 105 
   
Årets förändringar   
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar 0 0 
Utgående redovisat värde, totalt 0 5 105 
   
Varav noterade aktier   
  
 

Not 12 Uppskjuten skatt 

 2018 2017 
   
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den 
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av   
uppskjuten skattefordran på kostnad återförd i 
beskattningen och avdragsgill kommande år 15 498 10 157 
 15 498 10 157 
Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 70 435 tkr.   
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2018-12-31 2017-12-31 
   
Förutbetalda hyror - 1 036 
Upplupna intäkter - 524 
Förutbetalda licenser - 9 959 
Övriga poster - 257 
 0 11 776 
 

Not 14 Avsättningar 

 2018-12-31 2017-12-31 
   
Avsättningar för pensioner och liknande   
Avsättning vid periodens ingång 5 241 5 405 
Överlåtits till Biometria Ek förening -5 241 -182 
Värdeökning placerade medel - 18 
Avsättning vid periodens utgång 0 5 241 
 

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2018-12-31 2017-12-31 
   
Upplupna löner - 437 
Upplupna semesterlöner 61 4 138 
Upplupna sociala avgifter 4 249 5 615 
Övriga poster 6 676 1 140 
Summa 10 986 11 330 
 

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 

 2018 2017 
   
Avskrivningar 3 036 3 473 
Resultat vid försäljning av inventarier - -5 
Förändring avsättning avseende pensioner -5 241 -164 
Summa -2 205 3 304 
 

Not 17 Likvida medel 

 2018 2017 
   
Banktillgodohavanden 1 409 344 
Likvida medel i kassaflödesanalysen 1 409 344 
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Not 18 Koncernredovisning 
Föreningen utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enligt not 9. Föreningen upprättar ej 
koncernredovisning med hänvisning till reglerna i ÅRL 7 kap 5 §. 
 

Not 19 Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 
 
Avkastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 
 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med 
avdrag för uppskjuten skatt). 
 
 
  





VMK ek.för. - Röstetal 2018-12-31
Medl Nr Namn Röstetal

138 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 1417

86 AB Persson Invest 1052

93 Aktiebolaget Rundvirke 1306

101 arCHIPelago Data Aktiebolag 252

72 Bergs Timber AB 21713

132 BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) 1

116 BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag 76958

153 Biometria ek. för. 1

88 Boxholms Skogar Aktiebolag 692

148 Callans Trä AB 5777

123 Domsjö Fiber Aktiebolag 8021

139 E.ON Värme Sverige Aktiebolag 5848

147 Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag 1

150 Gällö Timber AB 11132

115 Holmen Skog Aktiebolag 113771

77 IKEA Industry Hultsfred AB 2217

64 JGA Skog AB 8191

152 Jämtkraft AB 3284

97 Ljusnans Virkesfrakt AB 3051

124 Metsä Forest Sverige Aktiebolag 11807

151 Moelven Industrier ASA 57186

110 Mondi Dynäs Aktiebolag 5392

117 Munksjö AB 7559

89 Nordic Paper Bäckhammar AB 2818

126 Norra Skogsägarna Ek. för. 33772

79 Norske Skogindustrier ASA 999

140 Prästlönetillgångar i Växjö stift 1460

103 Prästlönetillgångarna i Skara stift 1546

102 Reaxcer AB 5065

144 Rindi Energi AB 4554

83 Rottneros AB 7273

128 Rundvirke Skog Aktiebolag 5827

133 Rörvik Timber AB 3129

107 SCA Skog AB 242066

137 Setra Trävaror AB 43939

145 Skellefteå Kraftaktiebolag 3951

81 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag 16755

98 Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag 6444

122 Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening 50780

85 Skogsägarna Norrskog Ek. för. 32736

41 Stora Enso Skog Aktiebolag 114891

113 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 113871

130 Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek. för. 1

120 Sydved Aktiebolag 30300

119 SÅGAB - Sågverken Norrland ek. för. 51583

114 Sågverken Mellansverige service AB 75832

96 Sågverkens Riksförbund ek. för. 1

129 Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för. 99897

142 Söderenergi Aktiebolag 3983

112 Södra Skogsägarna ekonomisk förening 152723

141 Träfrakt Götaland AB 318

136 Trätransporter i Norrbotten Aktiebolag 2711

146 Umeå Energi Aktiebolag 2463

121 WEDA Skog AB 13164

149 Westan Logistik AB 9460

135 Vida Skog AB 30884

76 Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag 9409

SUMMA 1 521 234
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STADGAR – VIRKESMÄTNINGSKONTROLL VMK EK FÖR 

 GÄLLER FR O M 2019-01-01 

§ 1 Firma

Föreningens firma är Virkesmätningskontroll VMK ek för. 

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse vad avser 
skogsråvara och ska: 

Verka för ändamålsenligt, rättvis, noggrann, likformig, rationell och stabil mätning 
och redovisning i syfte att underlätta handeln med i marknaden förekommande 
sortiment genom att: 
- typgodkänna utrustning för mätning samt i förekommande fall mätmetoder
- administrera och följa upp olika typer av begärda kontroller hos mätande företag
- auktorisera och kontrollera mätande företag företrädesvis i utlandet

Utveckla, förvalta och bedriva uthyrning av programvaror som är systemstöd för 
informationshantering i kedjan från stående skog till förbrukare.  

§ 3 Styrelsens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun. 

§ 4 Antagande av medlem

1. Till medlem av föreningen kan antas den som förädlar eller driver handel med
skogsprodukter eller som eljest har behov av föreningens tjänster. Inträde i
föreningen beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

2. De sågverksföreningar som är medlemmar i denna förening (VMK), representerar
liksom hittills sina medlemmar i VMK. Detta gäller dock endast de medlemmar i
sågverksförening som ej är medlemmar direkt i VMK och som vidare sågverks-
föreningen i november varje år skriftligen anmält att de företräder under
nästkommande kalenderår.
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§ 5 Överlåtelse av andel

Den som, utan att vara medlem, förvärvat medlems andel, skall ansöka om inträde 
inom sex månader därefter. Antages den sökande, inträder denna såsom medlem i 
överlåtares ställe. 

§ 6 Avgång, uteslutning

1. Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen hos
föreningens styrelse.

2. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem, som inte längre uppfyller förutsättningarna
för inträde i föreningen eller som brutit mot sina skyldigheter enligt dessa stadgar.

3. Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som inträffar närmast
sex månader efter det att föreningen mottagit skriftlig anmälan om utträde. Vid
uteslutning sker avgången vid tidpunkt styrelsen bestämmer, dock senast vid
utgången av det räkenskapsår som inträffar närmast sex månader efter styrelsens
beslut.

4 Medlem, som sagt upp sig till utträde eller uteslutits ur föreningen, om inte styrelsen 
medger annat, förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut samt att 
erhålla information som föreningen ger medlemmarna. 

5. Vid avgång äger medlem, som ej uteslutits, rätt att utfå inbetalade insatser och
beslutad vinstutdelning enligt vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar.
Sådan rätt tillkommer inte utesluten medlem.

§ 7 Insats

Varje medlem skall deltaga i föreningen med en insats. Insatsen ska uppgå till 1.000 
kronor och erläggs inom en månad efter anmodan. 

§ 8 Ersättning för tjänster

Styrelsen fastställer de priser som skall gälla för föreningens tjänster och i den mån 
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kostnadstäckning ej uppnås skall verksamheten betalas av Biometria ek för. 

§ 9 Styrelse

1. Styrelsen skall bestå av ordförande, som inte får företräda partsintresse och ej
behöver vara medlem och lägst fyra och högst tio övriga ledamöter jämte lägst noll
och högst tio personliga suppleanter.

Styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter väljs för ett år på ordinarie 
stämma varvid Skogsindustrierna nominerar högst fem ledamöter varav högst två på 
förslag från sågverksföreningarna samt högst en ledamot från Energiföretagen 
Sverige och högst fem suppleanter. 

Sveaskog kan nominera en ordinarie ledamot och en suppleant om suppleanter 
nomineras av Skogsindustrierna.  

LRF Skogsägarna nominerar det antal ordinarie ledamöter med suppleanter för att 
gruppen Sveaskog och LRF Skogsägarna skall ha samma antal ordinarie ledamöter 
och suppleanter som nomineras av Skogsindustrierna. 

Styrelseordförande föreslås av de nominerande organisationerna gemensamt. 

2. De nominerande organisationerna enligt punkt 1 skall, innan förslag till styrelse
föreläggs stämman, ha samråd om dess sammansättning, så att de sakkunskaper som
erfordras för styrelsearbetet är tillgodosedda. Samrådets förslag ska protokollföras
och framläggas på stämman. Styrelsens ordförande kallar till samråd i god tid före
stämman.

3. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid
lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

4. Styrelsen kan besluta om att inrätta kommitté för beredning av särskilda frågor.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen 
därtill utser. 
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§ 11 Ordinarie stämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före maj månads utgång på tid och 
plats som styrelsen bestämmer. 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden handläggas: 

1. Val av ordförande och justeringsmän för stämman samt anmälan av styrelsens
val av protokollförare.

2. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd.

3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.

4. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

5. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning.

6. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD enligt den fastställda
redovisningen.

8. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer.

9. Val av ledamöter i styrelsen jämte personliga suppleanter förslagna i enlighet
med § 9 pkt 1 och 2.

10. Om styrelsens så föreslår val av ordförande och ledamöter i VMK-nämnden
jämte personliga suppleanter för ett år. Skogsindustrierna och LRF
Skogsägarna föreslår två ordinarie ledamöter och två suppleanter vardera,
Sveaskog föreslår en ordinarie och en suppleant. Därtill föreslår
Skogsindustrierna respektive LRF Skogsägarna alternerande en opartisk
ordförande.

11. Val av revisorer jämte eventuella revisorssuppleanter.

12. Övriga ärenden

§ 12 Extra stämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller när det 
påfordras av revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade 
medlemmar. 
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§ 13 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma, med förteckning över ärenden och medlemmars 
röstetal på stämman, utfärdas av styrelsen. 

Kallelse skall ske genom e-post eller brev med posten och utfärdas tidigast sex och 
senast två veckor före ordinarie och extra föreningsstämma. 

Andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom genom e-post eller 
brev med posten. 

§ 14 Rösträtt

1. Medlemmar väljer efter huvudtalet ordförande och justeringsmän för stämman.

Vid annan omröstning äger varje medlem antal röster enligt röstlängden per den 
2017-12-31 och medlemmar som inträtt efter den 2017-12-31 har vardera en röst. 

När föreningslagen för giltighet av beslut om stadgeändring kräver att viss del av de 
röstande skall ha biträtt beslutet gäller därutöver att de, som biträtt beslutet, även 
skall representera samma del av det samlade röstetal, som röstande representerar. 

2. Ingen äger såsom ombud eller eljest rösta för mera än en femtedel av det vid
stämman representerande röstetalet. Den mening skall gälla, för vilken flertalet röster
avgivits, utom vid sådan omröstning, som för beslut kräver kvalificerad majoritet
enligt vad som särskilt regleras i lagen om ekonomiska föreningar. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst, dock att val avgöres genom lottning.

3. Omröstning sker öppet. Vid val och i fråga om medlems uteslutande skall – om så
påfordras – röstning ske med slutna sedlar.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till och med den 31 december. 
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§ 16 Årsredovisning

Styrelsen skall snarast varje år till revisorerna avlämna årsredovisningshandlingar 
för det förflutna räkenskapsåret. 

Bokslutet för föreningen skall upprättas enligt god redovisningssed med för 
verksamheten normala planmässiga avskrivningar. 

§ 17 Vinstdisposition

Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, 
efter föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas mellan medlemmarna på sätt 
stämman beslutar efter förslag från styrelsen. 

§ 18 Revisorer

Föreningen skall ha en till två revisorer samt en till två revisorssuppleanter, vilka 
utses på ordinarie föreningsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. Revisorer och revisorssuppleanter skall vara auktoriserade. 

§ 19 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det 
slutliga beslutet om föreningens likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att 
medlemmarna först utfår erlagda insatser och att återstoden fördelas mellan dem i 
förhållande till de likvider, som de själva eller egna medlemmar de företräder, erlagt 
till föreningen för de senaste tre åren. 

§ 20 Tvist

Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator 
eller medlem, å andra sidan, ska liksom tvister om tolkningen eller tillämpningen av 
dessa stadgar avgöras av allmän domstol. 
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1 Inledning 
VMK-nämnden lämnar årligen en verksamhetsberättelse med sammanfattning av fattade 
beslut och utvärdering av de VMK-auktoriserade mätande företagens kvalitet rörande 
virkesmätning och redovisning. 
 
 
2 VMK-nämndens ledamöter 2018 
Sedan stämman den 17 maj har VMK-nämnden bestått av följande ledamöter: 
 

Ordinarie Suppleant 
Lennart Rådström (ordförande)   
Urban Olsson Bengt Algotsson 
 Albert Eliasson 
Klas Ivert Jan Gustafsson (nyval) 
Kristian Areskog  
Sven-Erik Gustavsson Sten Andersson 

 
Mats Orvér och Mats Olsson var ordinarie ledamöter och Kristian Areskog var suppleant fram 
till stämman. Ledamöterna är nominerade av de nationella partsorganen och utses vid SDC:s 
stämma. Kriterier för nominering är personer med stor integritet, erfarenhet och kompetens, 
som inte längre är verksamma i virkesmarknaden. Från Skogsstyrelsen har Christoffer 
Gillström deltagit som adjungerad i nämndens möten. 
 
VMK-avdelningens chef Håkan Rönnbäck har varit föredragande och sekreterare i nämnden. 
 
 
3 VMK-nämndens uppdrag 
3.1 Enligt arbetsordningen 
I arbetsordningen för VMK-nämnden, 2017-03-15, fastställs att denna ska verka för en 
ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och redovisning genom att: 
 
• Löpande värdera kvaliteten i virkesmätning och virkesredovisning. (Ansvarsområdet 

omfattar inte prisräkning1 av inmätta kvantiteter och kvaliteter.) 
• Besluta om dels auktorisation av virkesmätande företag, dels mätningstekniska 

godkännanden samt att vid behov återkalla dessa utifrån rekommendationer och 
instruktioner fastställda av SDC:s styrelse. 

• Granska huruvida förslag till nya eller förändrade mätningsinstruktioner är tydliga och 
medger en kontrollerbar och korrekt mätning inom ramen för uppställda krav, d.v.s. 
ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil mätning. 

• Fortlöpande kontrollera hur VMK-avdelningens chef uppfyller ansvaret för den löpande 
förvaltningen. 

• Tillämpa ett proaktivt arbetssätt och ge förslag till förbättringar av de processer som finns 
inom nämndens ansvarsområde. 

                                                 
1 Prisräkning enligt marknadsprislistor. 
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3.2 VMK-nämndens uttolkning av sitt uppdrag 
3.2.1 Ansvarsområde 
Ansvarsområdet utgår ifrån det regelverk som virkesmarknadens parter ställt upp via 
nationella instruktioner för ersättningsgrundande mätning för virkeslikvid. Regelverket ska 
följas av mätande företag som uppbär auktorisation från VMK. 
 
Eftersom redovisning av inmätta kvantiteter är en del av mätningsföretagens åtagande ska 
även rutiner för redovisning granskas och kontrolleras. 
 
3.2.2 Granskning av auktoriserade virkesmätande företag 
En central del av uppdraget är den fortlöpande granskningen av de auktoriserade 
virkesmätande företagen. Denna granskning utvecklas steg för steg i samarbete mellan VMK-
avdelningen och VMK-nämnden. Följande mätande företag var auktoriserade av VMK: 
 

• VMF Nord 
• VMF Qbera 
• VMF Syd 
• VMF Estonia (Mätning av massaved enligt svenska instruktioner) 
• VMF Latvia (Mätning av massaved enligt svenska instruktioner) 

 
Värdering av virkesmätningens kvalitet 
En viktig grund för den löpande uppföljningen av de virkesmätande företagen är att granska 
mätningens kvalitet i form av resultatet från såväl interna som begärda kontroller. Resultaten 
från kontrollkommissionens verksamhet har också utgjort underlag för VMK-nämndens 
utvärdering. 
 
Instruktioner och normer 
Av VMK-nämnden auktoriserade mätande företag ska följa de nationella instruktionerna för 
virkesmätning vari ingår ”Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning”. 
 
Redovisning 
I uppdraget ingår att granska och godkänna kvalitén på virkesmätning och virkesredovisning. 
Auktoriserat mätande företag ska uppvisa adekvata kontrollrutiner för alla delar, som kan 
påverka den redovisade inmätta kvantiteten. 
 
Avvikelser 
VMK-nämnden har hanterat större avvikelser i kontrollresultat och övriga förhållanden som 
ingår i ansvarsområdet, genom att begära orsaksanalyser och åtgärdsplaner från aktuella 
företag. Se även första punkten under avsnitt 5.1 som rör ”Riktlinjer för VMK:s värdering av 
mätningskvalitet”. 
 
3.2.3 Mätningstekniskt godkännande av mätutrustning 
I VMK-nämndens uppdrag har ingått att godkänna utrustning för ersättningsgrundande 
mätning. För att ett mätningstekniskt godkännande ska kunna utfärdas måste utrustningen 
uppvisa godtagbar mätningskvalitet. Vidare måste det finnas fastställda former för kontroll av 
utrustning och mätningsresultat. När även funktionalitet är godkänd har VMK utfärdat 
typgodkännande. 
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3.2.4 Styrning och dokumentation 
VMK-avdelningen har förvaltat de dokument som anger riktlinjer för de auktoriserade 
virkesmätande företagens kontrollverksamhet. I detta ingår kontrollrutiner för mätutrustning, 
dokument för ansvarsfördelning, riktlinjer (normer) för intern och begärd kontroll samt rutiner 
för inrapportering av kontrollresultat till VMK. 
 
3.2.5 VMK-avdelningen 
VMK-avdelningen och VMK-nämnden har haft ett gemensamt uppdrag att säkerställa att 
följande delar av mätningssystemet uppfyller Skogsstyrelsens och branschens krav: 
mätmetoder, mätningsinstruktioner, mätutrustning, mätningskvalitet samt rutiner för kontroll 
och uppföljning av såväl virkesmätning som redovisning. 
 
VMK-avdelningen har handlagt de frågor för vilka VMK-nämnden varit beslutsinstans och 
ansvarat för att utarbeta lämpliga rutiner samt att dokumentera dessa. VMK-avdelningen har 
via kontrollkommissionen haft en samordnande roll för att harmonisera de mätande 
företagens interna kontroller. Detta har skett genom utarbetande av gemensamma 
kontrollrutiner för mätutrustning och att arbeta med nationell uppföljning och kalibrering av 
den interna kontrollen, där tolkning och tillämpning av gällande mätningsinstruktioner getts 
stort utrymme. 
 
 
4 VMK-nämndens verksamhet 
VMK-nämnden har haft sju möten varav tre telefonmöten. Vid ordinarie möten rapporteras 
utfallet från begärda kontroller. Kontrollresultat för de auktoriserade virkesmätande företagen 
rapporteras årligen. 
 
Aprilmötet kombinerades med besök hos Södra Skogsägarna och VMF Syd i Värö. Syftet 
vara att informera sig om företagens verksamheter, automatisk travmätning och kvalitets- och 
utvecklingsfrågor kopplade till detta samt aktuella virkesförsörjningsfrågor. 
 
4.1 Fattade beslut av nämnden 
4.1.1 Auktorisation 
Inga företag har ansökt om auktorisation för virkesmätning under året. 
 
4.1.2 Mätningstekniska godkännanden av mätutrustning 
För att erhålla ett typgodkännande krävs normalt mätningstekniskt godkännande och 
funktionalitetsgodkännande (beslutat av auktoriserande mätande företag i samverkan med 
SDC). 
 
Under året beviljade nämnden 16 mätningstekniska godkännanden: 
 

• Mantex BFA för mätning av askhalt (exkl. föroreningsaska) på frusen och ofrusen 
grotflis samt stamvedsflis (2018-03-13). 

• Mabema GPV för automatisk travmätning av grankubb (2018-04-26). 
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• RemaSawcos RS - XRay för automatisk klassning av normalsågtimmer av tall med 
röntgen (2018-06-27). 

• RemaSawco Oy:s (fd Limabs) mätram LogProfiler för automatisk sågtimmermätning 
av diameter under bark för tall och gran (2018-09-11). 

• Microtecs röntgentomograf CT Log för mätning av längd och diameter på bark  
(2018-09-11). 

• Microtecs röntgentomograf CT Log för automatisk bestämning av utbytesförlust 
(2018-09-11). 

• Microtecs röntgentomograf CT Log för detektering av metall (2018-09-11). 
• Mabema GPV för automatisk travmätning av tallkubb (2018-09-11). 
• CIND:s TimSpect 2 för automatisk mätning av fordonstraves mått (lådvolym) för 

massa- och bränsleved i fallande längder (2018-10-17). 
• Mabema GPV för automatisk travmätning av grantimmer i såväl fallande- som 

standardlängder (2018-11-07). 
• Mabema GPV 2.0 för automatisk diameter-fördelning i maximalt tre delar av 

normaltimmer av tall och gran i trave för såväl fallande- som standardlängder med 
delningsgränser i intervallet 209 - 289 mm i toppdiameter (2018-11-07). 

• Mabema GPV 2.0 för automatisk diameterfördelning av kubb av tall och gran i trave 
för standardlängder med delningsgräns i intervallet 139 - 159 mm i toppdiameter 
(2018-11-07). 

• Finnos mätram Fusion G3X för automatisk bestämning av utbytesförlust             
(2018-11-07). 

• SDC:s och Forefront Consultings modell för automatisk detektering av travars mått 
vid bildmätning med fast avstånd till kameror. Modellen tar fram vedlängd och 
travhöjd för alla sortiment (2018-12-05). 

• Finnos mätram Fusion G3X automatisk mätning av toppdiameter under bark med 
röntgen (2018-12-05). 

• Finnos mätram Fusion G3X mätningstekniskt för automatisk detektering av metall 
med röntgen (2018-12-05). 

 
4.1.3 Kontrollanvisningar 
Under året har VMK-nämnden godkänt följande anvisningar rörande kontroll: 
 

• Godkännande och kontroll av automatisk mätning av fordonstraves mått (2018-04-26). 
• Godkännande och kontroll av automatisk mätning av diameterfördelning av stockar i 

trave (2018-04-26, 2018-10-17 och 2018-11-07). 
• Kontroll av röntgenklassning av tallsågtimmer (2018-06-27). 
• Godkännande och kontroll av utrustning för automatisk mätning av sågtimmerstocks 

fastvolym under bark (2018-06-27). 
• Anvisningar för godkännande och kontroll av utrustning för automatisk mätning av 

diameter och längd (2018-09-11). 
• Kontroll av detektering av metall med röntgen (2018-09-11). 
• Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning – automatisk 

rektifiering (2018-09-11 och 2018-10-17). 
• Anvisningar för kontroll av kranspetsvåg på skotare (2018-09-11). 
• Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning - fast avstånd 

till kameror (2018-10-17). 
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• Anvisningar för godkännande och kontroll av ersättningsgrundande virkesmätning 
med skördare (2018-12-05). 

• Fem kontrollanvisningar rörande ”Väl åtskilda travar vid travmätning” (2018-12-05). 
 
4.1.4 VMK-dokument 
Under året har VMK-nämnden godkänt ett övergripande VMK-dokument: 
 

• Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning (2018-12-05). 
 
4.1.5 Mätningsinstruktioner 
Under året har nämnden godkänt tre nationella mätningsinstruktioner: 
 

• Mätning av stocks volym under bark (2018-03-13). 
• Mätningsinstruktion för kvalitetsklassning av massaved (2018-04-26). 
• Ersättningsgrundande virkesmätning med skördare (2018-12-05). 

 
4.2 Övriga frågor som avhandlats 
Under året har även en mängd andra frågor avhandlats. Exempel på sådana frågor är: 
 

• Avslutad organisationsutredning NORM – Ny Organisation Redovisning och Mätning 
• Norsk virkesmätning ur ett kvalitetsperspektiv. 
• Partivis noggrannhet (stockar, travar, skäppor och energiinnehåll i grotflis) 
• Massavedsmätningen och fjärrmätning 
• VMK-nämndens arbetsordning – ”Offentlighet” 
• Självutvärdering av nämndens arbete 
• Begärd ommätning av travar i bild 
• Skördarmätningen 2017 
• Förslag på förenklade mätningstekniska tester – Mabema GPV m.fl. 
• Fjärrmätning i bilder ur ett kvalitetsperspektiv 
• SDC:s projekt kvalitetsledningscertifiering 
• Bildandet av Biometria ekonomisk förening och Virkesmätningskontroll VMK 

ekonomisk förening med fokus på VMK:s nya roll. 
• Arbetsordning för VMK:s styrelse/VMK-nämnd (gällande fr.o.m. 2019-01-01) 
• Övervakning vid lossning av stickprovstravar och kontrolltravar vid bildmätning 
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5 Uppföljning av kvalitet i virkesmätning och redovisning 
5.1 Resultat från de auktoriserade mätande företagens interna kontroll 
Resultat från de auktoriserade mätande företagens interna kontroll framgår av tabellerna 
nedan. Först några förklaringar till dessa: 
 

• ”Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet” från 2017-12-07, utgör grund 
för VMK-nämndens värdering av kontrollresultaten. I riktlinjerna framgår vad som 
avses med mindre, större och exceptionell avvikelse. 

• Kursiv och fet stil markerar värden utanför godtagbart intervall. 
• Systematisk avvikelse avser avvikelse mellan ordinarie mätning och kontrollmätning. 
• Kontrollresultaten för VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd avser 2017-12-01 – 

2018-11-30. 
• Värden för aktuella mätplatser har vägts samman efter något olika principer. Inom 

VMF Qbera och VMF Nord utförs t.ex. viktningen vid stockmätning utifrån antal 
stockar i ordinarie stockmätning. Inom VMF Syd gjordes detta utifrån antalet 
kontrollstockar. 2017 fastställdes statistikbilagan i normerna. VMF Estonia och VMF 
Latvia har använt denna modell för att väga samman kontrollresultat. Förseningar i 
införandet av KUPP har medfört att harmonisering av viktningen fördröjts. 

• Avvikelse och standardavvikelse för värde är beräknat från VMK:s relativprislistor. 
• Med träffprocent avses den procentuella andel stockar som, vid ordinarie mätning och 

kontrollmätning, bedömts lika vad avser sortiment, trädslag och kvalitet. 
• Specialsortiment avser stamblock, stolpar, svartimmer, lövsågtimmer m.fl. 
• Travmätning avser endast ren travmätning utan kollektivomräkning. Vid 

kollektivomräkning utvärderas momentet stockmätning. 
• Mätplatser för stockmätning av massaved och bränsleved inom VMF Qbera avser två 

mobila, automatiska stockmätningsutrustningar, som opererar över större områden. 
• Flissållning kontrolleras genom omsållning med särskilda kontrollsåll. 
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5.1.1 Kontroll av utförd mätning på nivån mätande företag 
Tabell 1. Kontroll av utförd mätning – stockmätning 

             Antal                                Medel 

VMF  
Mät- 

platser Stockar 
Systematisk avv., % Standardavv. %  Träff- 

procent 
  

Brutto-
volym Värde Brutto-

volym Värde 
 

Stockmätning 
      

 

VMK:s kravnivåer, sågtimmer   ± 0,5 ± 2,0    

Nord Sågtimmer 43 27 794 - 0,2 0,8 5,3 27,9 74 
 Tall  15 585 -0,1 0,7 5,4 28,0 67 
 Gran  12 209 -0,3 0,9 5,2 27,9 83 
Qbera Sågtimmer 35 36 514 -0,1 0,9 4,9 23,5 77 
 Tall  19 974 0,0 1,2 4,8 25,7 70 
 Gran  16 540 -0,1 0,4 5,0 20,2 86 
Syd Sågtimmer 41 23 415 -0,3 1,4 5,9 21,4 80 
 Tall  8 309 -0,4 1,9 6,1 27,5 72 
 Gran  15 106 -0,3 1,1 5,7 17,1 83 
         
VMK:s kravnivåer, specialsort.   ± 1,0 ± 3,0    
Nord 2 391 0,4 3,6 6,6 24,9 88 
Qbera 5 2 603 -0,4 1,3 6,0 28,3 81 
Syd 3 514 -0,01 2,9 6,8 21,1 93 
        
VMK:s kravnivåer, massaved   ± 1,0 ± 2,0    
Nord Stockvis kontroll 33 15 173 0,2 0,7 14,4 16,7 94 
 Tall  4 493 -0,1 0,2 10,6 12,8 94 
 Gran  6 260 0,2 0,8 10,2 14,2 93 
 Contorta  1 318 -0,1 0,1 10,5 13,3 98 
 Löv  3 102 0,7 1,4 16,6 18,2 97 
Qbera Stockvis kontroll 2 4 979   10,6 17,4 96 
Estonia Stockvis kontroll 6 319 -1,1 -0,7 7,5 12,4  

Qbera Travvis kontroll 2 24 
(travar) -1,6 -1,4 3,4 4,4  

         
VMK:s kravnivåer, bränsleved   ± 1,0 ± 2,0    
Nord Stockvis kontroll 16 437 -0,3 2,5 10,5 13,9 96 

 
VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd uppfyllde VMK:s kravnivåer vid stockmätning av 
barrsågtimmer. 
 
VMF Qbera och VMF Syd uppfyllde kraven vid stockmätning av specialsortiment medan 
VMF Nord låg utanför gränsen för värdeavvikelse. 
 
Vid stockmätning av massaved uppfyllde VMF Nord kraven. Däremot låg VMF Qbera och 
VMF Estonia strax utanför gränsen för bruttovolymavvikelse. 
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Vid stockmätning av bränsleved låg VMF Nord utanför kravnivån för värdeavvikelse. 
 
Tabell 2. Kontroll av utförd mätning – travmätning och skäppmätning 

             Antal                                 Medel 
VMF  

Mät- 
platser 

Travar / 
Skäppor 

Systematisk avv., % Standardavv. %    
Brutto- 
volym Värde Brutto-

volym Värde 

 Travmätning       

VMK:s kravnivåer   ± 1,0 ± 2,5   
Syd Sågtimmer 14 285 0,4 2,9 6,5 8,1 
        
VMK:s kravnivåer   ± 1,5 ± 2,5   
Qbera Massaved 13 530 -0,2 1,6 6,9 7,9 
 Barr  301 -0,1 2,1 7,2 8,2 
 Gran  127 -0,7 0,1 5,6 6,3 
 Löv  102 0,1 2,0 7,6 8,7 
 Bränsleved 23 419 -1,9 -1,3 7,3 7,6 
Syd Massaved  8 665 0,2 1,8 7,4 8,7 
 Bränsleved 5 35 -1,7 -1,3 8,2 8,6 
Estonia Massaved 3 179 -0,6 1,0 6,0 7,6 
 Barr  69 0,1 -0,1 4,8 5,7 
 Björk  96 -1,2 2,1 6,4 8,6 
 Asp  14 -0,5 0,4 7,7 9,7 
Latvia Massaved 6 305 0,2 2,1 5,5 7,5 
 Barr  154 -1,6 1,3 5,1 7,4 
 Björk  99 2,7 3,3 6,0 7,0 
 Asp  52 0,8 1,5 7,8 10,3 
        
 Skäppmätning       
VMK:s kravnivå   ± 1,0    
Qbera Kompletterande måttslag 12 242 0,0  5,1  

Syd Ersättningsgrundande 
mätning av trädbränsle. 5 38 -0,2  3,0  

 
Sammanfattande kommentarer till tabell 2: 

• VMF Syd uppfyllde kraven vid travmätning av sågtimmer vad avser bruttovolym, men 
låg utanför kraven för värdeavvikelse. 

• VMF Qbera och VMF Syd låg utanför kraven för bruttovolymavvikelse för 
travmätning av bränsleved, men klarade kraven för värdeavvikelse. 

• VMF Qbera, VMF Syd, VMF Estonia och VMF Latvia uppfyllde kraven vid 
travmätning av massaved när alla trädslag summeras. 

• VMF Estonia hade tagit ut för få kontrolltravar av aspmassaved, vilket leder till för 
höga medelfel vid bestämning av systematiska avvikelser. 
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• VMF Latvia låg utanför gränsen för bruttovolymavvikelse vid travmätning av barr- 
och björkmassaved samt utanför gränsen för värdeavvikelse vid travmätning av 
björkmassaved. 

• VMF Qbera och VMF Syd uppfyllde kraven vid skäppmätning. 
 
Den systematiska överskattningen av virkesvärdet i VMF Syds travmätning av massaved 
hänger samman med att parterna på virkesmarknaden i södra Sverige valt att tillämpa ren 
travmätning av massaved, utan korrigering med stockmätta stickprov. Denna metod ger 
nästan alltid viss överskattning av virkesvärdet beroende på att vrakförekomsten underskattas. 
Samma förklaring gäller delvis även för VMF Estonia, VMF Latvia och VMF Qbera. 
 
Tabell 3. Bortfall av kontrollobjekt samt inmätt bruttovolym enligt svenska instruktioner, 
massaved   

Bortfall av kontrollobjekt Inmätt bruttovolym massaved 
enligt svenska instruktioner, m3fub VMF2  Stockar/Travar, i % 

   Med kontroll Utan kontroll 
Stockmätning, 
stockvis kontroll    

Estonia  4,5 328 249  
     

Travmätning    

Estonia, travvis kontroll 42 262 059  

Estonia, utan kontroll   435 839 

Latvia, travvis kontroll 6 461 550 25 768 
 
VMF Estonia hade under 2018 problem med mycket högt bortfall av kontrolltravar. Detta 
berodde framför allt på platsbrist. VMF Estonia mätte dessutom betydande volymer som helt 
saknade kontroll, vilket inte tillåts enligt VMK-auktorisationen och ”Normer för kontroll”. 
 
Tabell 4. Kontrollsållning av cellulosaflis 

 Antal Medeltal av (%) 
VMF Mätplatser Flisprov Värdeavvikelse Standardavvikelse Andel hittat bark 
VMK:s kravnivå  ± 1,0   
Nord 8 177 1,2 9,9  
Qbera 14 195 0,47 0,6 87 
Syd 5 97 0,7 5,1  

 

 
VMF Qbera och VMF Syd uppfyllde kraven på värdeavvikelse vid kontrollsållning av 
cellulosaflis. VMF Nord hade dock något för hög värdeavvikelse. 
 
Tabell 5. Kontroll av torrhaltbestämning genom förnyad provtagning 

 Antal Torrhaltsdifferens, %3 
VMF Mätplatser Torrhaltsprover Medel Standardavvikelse 
Qbera 13 191 0,1 3,4 
Syd 5 31 1,3 4,8 

                                                 
2 De tre svenska Virkesmätningsföreningarna har inte redovisat bortfall av kontrollobjekt. 
3 Absolut skillnad. 



 

 Sid 12 (18) 

5.1.2 Kontroll av utförd mätning per mätplats 
Tabell 6. VMK:s kravnivåer på mätplatsnivå avseende systematiska avvikelser mellan ordinarie 
mätning och kontrollmätning. 

 Barrsågtimmer Massaved Bränsleved 
 Stockmätn. Travmätn. Stockmätn. Travmätn. Stockmätn. Travmätn. 
Bruttovolymavvikelse ±1,5 % ±1,5 % ±1,5 % ±1,5 % ±1,5 % ±1,5 % 
Värdeavvikelse ±3,0 % ±3,0 % ±2,5 % ±3,0 % ±3,0 % ±3,0 % 

 
Tabell 7. VMK:s kravnivåer på mätplatsnivå avseende systematiska avvikelser mellan ordinarie 
mätning och kontrollmätning. 

 Specialsortiment Cellulosaflis Flis 
 Stockmätning Kontrollsållning Skäppmätning 
Bruttovolymavvikelse ±1,5 %  ±1,5 % 
Värdeavvikelse ±3,0 % ±1,5 %  
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Tabell 8. Kontroll av utförd mätning, variation mellan mätplatser 
      Antal mätplatser i olika intervall4 avseende systematisk avv., %  

   VMF <-4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 >4 Totalt 
Stockmätning5             

Sågtimmer volym N    1 14 10     25 
   Q    5 15 12 2    34 
   S    4 19 12     35 

Sågtimmer värde N    1 6 7 7 4   25 
   Q    2 7 11 11 2  1 34 
   S     2 9 13 7 4  35 

Specialsortiment 
volym N      1     1 

   Q    1 1 2     4 
Specialsortiment värde N       1    1 

 Q    1   1 2   4 
Massaved volym N    1 5 7 4 1   18 

 Q6  1    1     2 
Värde N    2 3 6 4 2  1 18 

 Q6   1   1     2 
Travmätning7             

Sågtimmer, volym S    1  2     3 

Sågtimmer, värde S       1 1  1 3 

Bränsleved volym Q 1    2      3 

Massaved, volym Q 1   1  3  1 1  7 
    S   1   3 1    5 
    E    1 1 1     3 
    L8    1 1 1 1    4 

Bränsleved värde Q  1   2      3 

Massaved, värde Q 1     1 1 2 2  7 
  S     1 1  2 1  5 
  E      2 1    3 
  L    1  1  1  1 4 

Sållning cellulosaflis             
Värde N     2 2 2 1  1 8 
Värde Q     2 11 1    14 

 S     1 2 2    5 
 

                                                 
4 Intervallen utgår från 0. 
5 Mätplatser med minst 300 kontrollstockar. 
6 Travvis kontroll. 
7 Mätplatser med minst 30 kontrolltravar. 
8 En av mätplatserna är uppdelad i inkommande vol. och avgående vol. på fartyg vilket ger fyra mätplatser. 
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Nämnden noterar att kontrollresultaten uppvisade stora systematiska avvikelser på ett antal 
mätplatser enligt följande: 
 
VMF Nord 

• En bruttovolymavvikelse för stockmätning av massaved. 
• Två värdeavvikelser för stockmätning av massaved. 
• Två värdeavvikelser vid sållning av cellulosaflis. 

 
VMF Qbera 

• En värdeavvikelse för stockmätning av sågtimmer. 
• En bruttovolymavvikelse för travvis kontroll av stockmätning av massaved. 
• Tre bruttovolymavvikelser för travmätning av massaved. 
• Tre värdeavvikelser för travmätning av massaved. 
• En bruttovolymavvikelse och en värdeavvikelse för en mätplats för travmätning av 

bränsleved. 
 
VMF Syd 

• Fyra värdeavvikelser för sockmätning av sågtimmer. 
• En värdeavvikelse för travmätning av sågtimmer. 
• En värdeavvikelse för travmätning av massaved. 
• En värdeavvikelse vid sållning av cellulosaflis. 

 
VMF Latvia 

• En värdeavvikelse för travmätning av massaved9. 
 
5.1.3 Kontroll av redovisningen 
VMK-nämnden har tagit del av typmätningarna som enligt krav i normerna ska testas minst 
varannan månad i VIOL-systemet. Dessa tester har genomförts vid alla SDC:s releaser och 
underhållsreleaser under perioden mars - december. Testerna har inte visat några avvikelser. 
 
5.2 Avvikelser vid begärda kontroller 
Nämnden har tagit del av resultaten från de 42 begärda kontroller, som de svenska 
virkesmätande företagen genomfört. Inom VMF Estonia och VMF Latvia har inte några 
begärda kontroller genomförts. Orsaksanalyser och åtgärdsplaner har begärts i följande fall: 
 
VMF Nord 

• Två värdeavvikelser vid bildmätning av barrmassaved. 
• Två värdeavvikelser vid bildmätning av lövmassaved. 

 
VMF Syd 

• En volymavvikelse vid automatisk travmätning av sågkubb. 
• En värdeavvikelse vid stockmätning av sågtimmer. 

  

                                                 
9 På mätplatsen används inte längre svenska instruktioner. 
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5.3 Partivis noggrannhet 
Krav på partivis noggrannhet vid virkesmätning har funnits i Skogsstyrelsens föreskrifter för 
virkesmätning sedan 1999. SDC:s avdelning VMU har för de tre Virkesmätningsföreningarna 
räknat ut hur man under året10 klarade lagkraven för stockmätning av sågtimmer (tabell 9) och 
travmätning av massaved (tabell 10). 
 
5.3.1 Stockmätning av sågtimmer 
Tabell 9. Andel av partier resp. volym som enligt gjorda beräkningar låg inom lagens krav vid 
stockmätning av sågtimmer. 

 
89–91 % av virkespartier av sågtimmer inmätt i m3to uppfyllde lagens krav. Detta motsvarar 
86–92 % av virkesvolymen. Den partivisa noggrannheten av sågtimmer i m3fub inom VMF 
Syd är låg (71 % av partierna och volymen). Anledningen är att toppformtal, som har hög 
osäkerhet, används i stor utsträckning. Toppformtal för beräkning av ersättningsgrundande 
fastvolym har även använts på sågverk inom VMF Qbera och VMF Nord. På dessa platser 
saknas dock kontrollmätning av fastvolym, vilket omöjliggör beräkning av partivis 
noggrannhet. 
 
5.3.2 Travmätning av massaved 
Tabell 10. Andel av partier resp. volym som enligt gjorda beräkningar låg inom lagens krav för 
travmätning av massaved. 

 
Generellt var den partivisa noggrannheten av volym för travmätt massaved god. Inom VMF 
Nord finns sannolikt en potential att öka volymandelen som klarar lagkraven. Inom VMF Syd 
finns för få kontrollmätta travar för att kunna beräkna partivis noggrannhet enligt dessa 
principer. 
 
5.3.3 Övriga mätmetoder och sortiment 
För skäppmätning och bestämning av energiinnehåll i grotflis har VMU tagit fram modeller 
för hur partvis noggrannhet skulle kunna redovisas. För övriga mätmetoder och sortiment som 
t.ex. travmätning av sågtimmer och bränsleved har inte partivis noggrannhet rapporterats. 
  

                                                 
10 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30 
11 Partier med minst två stickprov 

VMF 
Antal stockar i 

analyser 
Antal partier i 

analyser11 
Andel av partier 

(%) 
Andel av volymen 

(%) 
Nord (m3to) 18 782 4 096 91 92 
Qbera (m3to) 24 308 6 289 90 90 
Syd (m3to) 16 341 4 694 89 86 
Syd (m3fub) 2 626 877 71 71 

VMF 
Antal travar i 

analyser 
Antal partier i 

analyser11  Andel av partier (%) Andel av volymen (%) 
Nord 1 771 682  97 92 
Qbera 610 280  98 95 
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5.4 Återkoppling till VMK-nämnden 
5.4.1 Kontroll av redovisningen 
Nämnden har erhållit information om projektet Kvalitetsledningssystem SDC med målet att 
möjliggöra certifiering. Nämnden anser att detta är ett steg i rätt riktning för att uppnå 
kvalitetssäkrad redovisning och att detta bör prioriteras av Biometria. 
 
5.5 Kommissionsmätningar 
5.5.1 Mål 
Målet med Kontrollkommissionens harmoniserande mätningar är att utförda mätningar ska 
kontrolleras på ett likformigt sätt. 
 
5.5.2 Massaved 
VMF Nord, VMF Qbera, VMF Syd, VMF Estonia och VMF Latvia var under året 
auktoriserade att mäta massaved enligt nationella instruktioner för virkesmätning. I maj 
genomfördes kommissionsmätningar av björkmassaved med kontrollmätare från alla fem 
auktoriserade mätande företag. Resultaten vid kommissionsmätningarna var goda vad gäller 
bruttovolymbestämning. Maximal bruttovolymavvikelse för deltagande mätlag var 1,6 % 
jämfört med ”facit”. Resultaten vad gäller nettovolymbestämning var inte lika goda och ett 
antal förbättringsområden identifierades. 
 
5.5.3 Sågtimmer 
VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd är auktoriserade att mäta sågtimmer enligt nationella 
instruktioner för virkesmätning. Under året genomfördes två kommissionsmätningar av 
sågtimmer med kontrollmätare från de tre auktoriserade mätande företagen. Maximal 
bruttovolymavvikelse för deltagande mätlag, inkl. den kontrollerade kontrollmätaren, var    
0,8 % på talltimmer och 0,3 % på grantimmer. Dominerade avvikelser var olika bedömningar 
av diameternedsättningar och utbytesförluster. 
 
5.6 Ersättningsgrundande skördarmätning, mätnoggrannhet på topp-rot 

mätta stockar 
Rapportering av ersättningsgrundande skördarmätning ingår inte i avsnitt 5.1 ”Resultat från 
de auktoriserade mätande företagens interna kontroll”, eftersom detta är partsmätning där de 
auktoriserade mätande företagen endast har rollen som revisor. VMK hade dock i uppdrag att 
granska den ersättningsgrundande skördarmätningens kvalitet, vilket sammanfattas nedan. 
 
Tabell 11 visar nyckeltal för de ersättningsgrundande skördarmätta objekten. Volymavvikelse 
beskriver skillnad mellan skördarmätt fastvolym och skördarrevisorernas topp-rot mätta 
volym under bark. Volymerna kommer i huvudsak från VMF Syds område och utgörs till 
största delen av gran, som uppvisade låg volymavvikelse. Detta gällde även för tall. För tall 
var antalet kontrollstockar anmärkningsvärt få (30), med påfallande hög standardavvikelse 
och medelfel. 522 stockar var slumpmässigt utvalda av både tall och gran, vilket är en liten 
andel. Skillnaden i volymavvikelse och standardavvikelse mellan slumpmässigt och icke 
slumpmässigt urval var dock liten. 
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Tabell 11. Volymavvikelse, standardavvikelse, antal stockar och medelfel för ersättnings-
grundande skördarmätt volym jämfört med revisors topp-rot mätning under bark. Värden för 
2017 inom parentes. 

    2018   
Volymavvikelse % Std.avv. % Antal Medelfel, % 

Tall 
 

-0,5 (-2,0) 11,3 (8,8) 30 (48) 2,1 (1,3) 

Gran 
 

0,3 (-0,7) 5,7 (6,0) 492 (310) 0,3 (0,3) 

Totalt 
 

0,2 (-0,9) 6,2 (6,7) 522 (358) 0,3 (0,4) 

 
 
6 Särskilda påpekanden 
De fem mätande företag som under 2018 varit auktoriserade av VMK har i huvudsak levt upp 
till de kravnivår som ställs i ”Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning” 
och i ”Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet”. Fortfarande finns dock 
förbättringspotential inom bl.a. trädbränslemätning, stockmätning, travmätning, bortfallna 
kontrollobjekt, kontroll av redovisning samt för VMF Estonia där man mätt betydande 
volymer som saknat kontroll. Se även avsnittet 5.1. 
 
För att höja den partivisa noggrannheten på fastvolymmätning av sågtimmer bör Biometria 
arbeta för att sektionsmätning ska kunna tillämpas. Användningen av toppformtalsmatriser för 
ersättningsgrundande mätning bör dessutom fasas ut. Där toppmätning används som 
kontrollmetod vid ersättningsgrundande mätning av sågtimmervolym under bark bör man 
övergå till att topprot-mäta kontrollstockarna. (Se 5.3.) Inom södra Sverige behöver Biometria 
ta fram ett sätt att räkna på partivis noggrannhet vid travmätning av massaved. Biometria bör 
även räkna på hur man uppfyller kraven på partivis noggrannhet för travmätning av 
sågtimmer och bränsleved enligt 5.3.3. 
 
När det gäller skördarmätning noterar nämnden att för tall var antalet kontrollstockar 
anmärkningsvärt få. Standardavvikelse och medelfel för tall var också påfallande stora  
(tabell 11). 
 
 
7 Förändring 1 januari 2019 
1 januari 2019 fusionerade de tre svenska virkesmätningsföreningarna och SDC och bildade 
Biometria ekonomisk förening. Samtidigt startade Virkesmätningskontroll VMK ekonomisk 
förening sin verksamhet, vilket leder till något ändrat arbetssätt och en ny roll för VMK-
nämnden. Detta beskrivs på www.virkesmatningskontroll.se. 
 
 
8 Sammanfattning 
VMK-nämnden anser sammantaget att de fem VMK-auktoriserade mätande företagen  
(VMF Nord, VMF Qbera, VMF Syd, VMF Estonia och VMF Latvia) bedrivit en 
ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning. Det samma gäller 
virkesredovisningen. Det finns fortfarande förbättringspotential, vilket Biometria, VMF 
Estonia och VMF Latvia också arbetar med i pågående kvalitetsarbeten. 
  

http://www.virkesmatningskontroll.se/
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För VMK-nämnden 
 

   
 

Lennart Rådström, ordförande  Håkan Rönnbäck, sekreterare 
Uppsala 2019-02-13   Uppsala 2019-02-13 
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  Medlem i Virkesmätningskontroll VMK ek för 

  
 
 

     
Vi behöver Din e-postadress! 
Vår ambition är att ändra distributionen av kallelser till föreningsstämmor och andra formella 
handlingar som kopplar till ert medlemskap i Virkesmätningskontroll VMK ek för. 
 
Därför behöver vi en e-postadress som kan användas oberoende från vilka personer som arbetar i 
medlemsföretaget. Förse oss med en allmän e-postadress för Ditt företag där meddelanden kan 
komma in till rätt representant för den juridiska personen som är medlem hos oss. 
 
Skicka en e-post på en gång! 
Skicka en e-post till eva.iversen@biometria.se där Du anger vilken e-postadress som vi skall bruka 
och skriv som ärende ”medlemspost”. 
 
Vi är tacksamma om Du gör det på en gång! 

 
Med vänlig hälsning 
 
Virkesmätningskontroll VMK ek för 
 
 
 
Eva Iversen 
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