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1 Inledning 

Ett mätande företag som följer de regelverk som ställts upp av parterna i Biometrias och 

VMK:s instruktioner för virkesmätning, inklusive ”Normer för kontroll av virkesmätning och 

virkesredovisning”, kan ansöka om och prövas för auktorisation hos VMK. Branschens 

regelverk grundar sig på de krav som fastställs i virkesmätningslagen (VML) med tillhörande 

förordning och de föreskrifter som utfärdas av Skogsstyrelsen. Lagen anger att endast 

obetydliga systematiska fel får förekomma och dessa riktlinjer är branschens tolkning av 

VML. Ett VMK-auktoriserat mätande företag ska utöva kontroll över sin mätningsverk-

samhet. Genom kontrollmätning och övrig uppföljning ska auktoriserade mätande företag 

verka för en likformig tolkning och tillämpning av mätningsföreskrifter och övriga 

mätningsbestämmelser. 

 

VMK har parternas uppdrag att granska och auktorisera mätande företag, företrädelsevis 

utomlands. I detta uppdrag ingår att löpande värdera kvaliteten i virkesmätning och 

virkesredovisning. 

 

På nivån auktoriserat mätande företag fastslås riktmål och krav för kvalitet i virkesmätning av 

respektive mätande företags styrelse, men övergripande kravnivåer måste även finnas för att 

möjliggöra VMK:s granskning och värdering. Detta dokument behandlar stockmätning och 

travmätning av barrsågtimmer (inkl. specialsortiment), massaved och bränsleved samt 

kontrollsållning av cellulosaflis. 

 

 

2 Syfte 

Detta dokument beskriver hur VMK hanterar sitt uppdrag att löpande värdera 

mätningskvalitet hos VMK-auktoriserade mätande företag. Dokumentet behandlar inte all 

uppföljning som utförs av VMK utan enbart den som rör avvikelser avseende kontrollresultat 

på företags- och mätplatsnivå. Utöver detta kan VMK följa nya eller av annan anledning 

särskilt intressanta mätmetoder. Det är också viktigt att betona att ansvaret för 

virkesmätningens kvalitet alltid åvilar det mätande företaget. 

 

 

3 Hantering av avvikelser avseende mätningskvalitet 

Inom VMK:s auktorisation graderas avvikelse som mindre, större och exceptionell. Om en 

avvikelse ej är åtgärdad inom ett år graderas den i normalfallet upp en nivå. Exceptionell 

avvikelse beskrivs i avsnitt 6 tillsammans med eventuellt indragen auktorisation. 

 

Avvikelser avseende mätningskvalitet beror ofta på faktorer som kan ta tid att ändra som 

exempelvis virkesmätares förmåga att korrekt tillämpa gällande mätningsinstruktioner samt 

de tekniska förutsättningarna på mätplatserna. Det kan också finnas en mer eller mindre 

naturlig variation över året beroende av bl.a. skillnader i virkesegenskaper varför 

utvärderingar av mätningskvalitet för det här syftet bör omfatta minst ett år.  
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4 Krav och riktmål 

De auktoriserade mätande företagens egna krav kan ses som väl förankrade hos både parter 

och respektive auktoriserat mätande företag men är olika till sin konstruktion varför de inte 

direkt kan användas som underlag för VMK:s styrelses uppgift att löpande värdera kvaliteten 

i virkesmätning. I detta dokument har lagts fast vilka kravnivåer när det gäller systematiska 

avvikelser och spridning (standardavvikelse) som VMK utgår från vid granskning och 

värdering av kvaliteten i virkesmätning. VMK värderar också hur det auktoriserade mätande 

företaget når upp till de kravnivåer som fastställts i ”Normer för kontroll av virkesmätning 

och virkesredovisning” i form av minsta tillåtna antal kontrollobjekt (30) samt största tillåtna 

medelfel vid bestämning av systematiska avvikelser (bruttokvantitet max 1,0 % och värde 

max 1,5 %). 

 

 

5 VMK:s värdering av mätningskvalitet 

VMK-nämnden har på mätplatsnivå historiskt, vid avvikelser som man finner anmärknings-

värda, skrivit till aktuellt auktoriserat mätande företag och bett om orsaksanalys och åtgärds-

plan. Vad som är en anmärkningsvärd avvikelse på mätplatsnivå varierar inte bara med 

mätmetod utan även med sortiment, råvarans beskaffenhet m.m. Vid bedömningen måste 

även hänsyn tas till den statistiska säkerheten i kontrollmaterialet. Dessa faktorer gör det svårt 

att fastställa gränsvärden för mindre, större och exceptionella avvikelser, men har ändå gjorts 

i detta dokument med viss ”urkopplingsmekanism”. (Se sista meningarna i avsnitt 5.1.2 och 

5.2.2.) 

 

För värdering av kvalitet i virkesmätning används två nivåer, mätande företag och mätplats. 

Inrapportering till VMK sker årsvis enligt ”Normer för kontroll av virkesmätning och 

virkesredovisning” och senast den 14 februari. 
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5.1 Nivån auktoriserat mätande företag 

5.1.1 Krav 

På nivån auktoriserat mätande företag gäller följande krav: 

 
Tabell 1. Kravnivåer på nivån mätande företag avseende systematiska avvikelser mellan ordinarie 

mätning och kontrollmätning. Travmätning avser endast ren travmätning utan kollektivomräkning. Vid 

kollektivomräkning utvärderas stockmätningssteget.1 

 Barrsågtimmer Massaved Bränsleved 

 Stockmätn. Travmätn. Stockmätn.2 Travmätn. Stockmät. Travmät. 

Bruttovol.avvik. ±0,5 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,5 % ±1,0 % ±1,5 % 

Värdeavvikelse ±2,0 % ±2,5 % ±2,0 % ±2,5 % ±2,0 % ±2,5 % 

 
Tabell 2. Kravnivåer på nivån mätande företag avseende systematiska avvikelser mellan ordinarie 

mätning och kontrollmätning. 

 Specialsortiment3 Cellulosaflis 

 Stockmätning Kontrollsållning4 

Bruttovolymavvikelse ±1,0 %  

Värdeavvikelse ±3,0 % ±1,0 % 

 
Tabell 3. Kravnivåer på nivån mätande företag avseende spridning (standardavvikelse) mellan 

ordinarie mätning och kontrollmätning. Travmätning avser endast ren travmätning utan 

kollektivomräkning. Vid kollektivomräkning utvärderas stockmätningssteget. 

 Massaved 

 Stockmätning5 Travmätning 

Spridning bruttovolym ±10,0 % ±7,0 % 

 

5.1.2 Hantering av avvikelser 

En gräns som överskrids med mer än 0,5 %-enheter för systematisk avvikelse och medelfel 

respektive 1,0 %-enheter för spridning, betraktas som en stor avvikelse, övriga är mindre 

avvikelser. Vid överskriden gräns anmodas det mätande företaget inkomma med orsaksanalys 

och åtgärdsplan. Vid överskridna kravnivåer ska en uppföljning av kontrollresultatet 

rapporteras till VMK efter sex månader.  

 

Kvarstår en mindre avvikelse till nästkommande års rapportering övergår den till en stor 

avvikelse. Avvikelser som rubricerats som större avvikelser måste vara åtgärdade inom ett år, 

d.v.s. till nästa års rapportering till VMK, annars bedöms avvikelsen som exceptionellt 

allvarlig. Se avsnitt 6. 

 

                                                 

 
1 Inom något år kommer även kravnivåer att läggas fast för samlad systematisk avvikelse (travmätningssteg + 

stockmätningssteg). 
2 MAS-mätning av massaved är stockmätning. 
3 Specialsortiment avser stamblock, stolpar, svartimmer, lövsågtimmer m.fl. 
4 Kontrollsållning sker genom omsållning på kontrollsåll. 
5 MAS-mätning av massaved är stockmätning. 
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Beroende av det statistiska underlaget och andra omständigheter kan VMK justera 

bedömningen av avvikelsen. 

 
 

5.2 Nivån mätplats 

5.2.1 Krav 

På nivån mätplats gäller följande krav. 

 
Tabell 4. Kravnivåer på nivån mätplats avseende systematiska avvikelser mellan ordinarie mätning 

och kontrollmätning. Travmätning avser endast ren travmätning utan kollektivomräkning. Vid 

kollektiv-omräkning utvärderas stockmätningssteget. 

 Barrsågtimmer Massaved Bränsleved 

 Stockmätn. Travmätn. Stockmätn.6 Travmätn. Stockmät. Travmät. 

Bruttovol.avvik. ±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 5. Kravnivåer på nivån mätplats avseende systematiska avvikelser mellan ordinarie mätning 

och kontrollmätning. 

 Specialsortiment7 Cellulosaflis 

 Stockmätning Kontrollsållning8 

Bruttovolymavvikelse ±1,5 %  

Värdeavvikelse ±3,0 % ±1,5 % 

 
Tabell 6. Kravnivå på nivån mätplats avseende spridning (standardavvikelse) mellan ordinarie 

mätning och kontrollmätning. Travmätning avser endast ren travmätning utan kollektivomräkning. Vid 

kollektiv-omräkning utvärderas stockmätningssteget. 

 Massaved 

 Stockmätning Travmätning 

Spridning bruttovolym ±12,0 % ±8,0 % 

 

5.2.2 Hantering av avvikelser 

En gräns som överskrids med mer än 0,5 %-enheter betraktas som en stor volymavvikelse för 

systematisk avvikelse och medelfel respektive 1,0 %-enheter för spridning, övriga är mindre 

avvikelser. Motsvarande gräns gällande värdeavvikelse är 1,0 %-enhet, utom för 

kontrollsållning av cellulosaflis där gränsen är 0,5 %-enheter. Vid överskriden gräns anmodas 

det auktoriserade mätande företaget inkomma med orsaksanalys och åtgärdsplan. För 

mätplatser med överskridna kravnivåer ska en uppföljning av kontrollresultatet rapporteras till 

VMK efter sex månader. 
 

Kvarstår en mindre avvikelse till nästkommande års rapportering övergår den till en stor 

avvikelse. Avvikelser som rubricerats som större avvikelser måste vara åtgärdade inom ett år, 

                                                 

 
6 MAS-mätning av massaved är stockmätning. 
7 Specialsortiment avser stamblock, stolpar, svartimmer, lövsågtimmer m.fl. 
8 Kontrollsållning sker genom omsållning på kontrollsåll. 
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d.v.s. till nästa års rapportering till VMK, annars bedöms avvikelsen som exceptionellt 

allvarlig. Se avsnitt 6. 
 

Beroende av det statistiska underlaget och andra omständigheter kan VMK justera 

bedömningen av avvikelsen. 

 

 

6 Exceptionell avvikelse / eventuellt indragen auktorisation 

Enligt hantering av avvikelser i avsnitt 5.1.2 på nivån auktoriserat mätande företag och avsnitt 

5.2.2 på mätplatsnivå kan en avvikelse övergå till att vara exceptionell.  

 

Om en avvikelse har övergått till att vara exceptionell kan VMK kräva att VD för det 

auktoriserade mätande företaget kommer till VMK:s styrelse för att redogöra för 

omständigheter och åtgärder. Om en exceptionell avvikelse på mätplatsnivå upprepas kan 

VMK även kräva att aktuell representant från mätplatsägare kommer till styrelsen för att 

redogöra för omständigheter och åtgärder. 

 

I extrema fall9 har VMK:s styrelse också rätt att dra in auktorisationen för ett mätande företag. 

 

 

7 Revisionshistorik 

Version Ändring Signatur 
2016-10-26 Antagna av SDC:s styrelse efter rekommendation av RMR och VMK-

nämnd. 

 

HR 

2017-12-07 Bytt kategori till övergripande VMK-dokument. 

Kompletterat med kravnivåer för specialsortiment, cellulosaflis och 

skäppmätning. 

Fotnot 2 och 4 borttagna i tabell 1 och 3 då VMF-en nu kan redovisa 

bränsleved separat från massaved. 

 

HR 

2019-04-10 Ändrat med anledning av bildandet av Biometria ek för och 

Virkesmätningskontroll VMK ek för. 

Namnändring av dokumentet med tillägg av: ”….hos VMK-auktoriserade 

mätande företag”. 

Avsnitt 4. Lagt till normernas krav, vilket innebär minsta tillåtna antal 

kontrollobjekt (30) samt största tillåtna medelfel vid bestämning av 

systematiska avvikelser (1,0 % respektive 1,5 %). 

Avsnitt 5. Senast 28 feb ändrat till senast 14 feb. 

 

VMK 

2019-06-25 VMK-nämnden omformades den 29 maj till VMK:s styrelse. 

 

VMK 

                                                 

 
9 Om till exempel det mätande företaget inte visar en seriös ansats att lösa frågan. 
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2020-01-01 Första stycket i avsnitt 1 borttaget. 

Kravnivåer för skäppmätning av flis borttagna. 

Kravnivåer för spridning har lagts till (bl.a. tabell 3 och 6). 

 

VMK 

 


