
Rotpost eller skördarmätning? 
Ska skördaren mäta virket? Eller ska man sälja allt som rotposter? Och, visste du att det 

ligger en halv svensk årsavverkning nerblåst och påverkar den svenska virkesmarknaden! 

I Frankrike. 

Detta presenterades och diskuterades när Smålands Skogsvårdsförbund samlades på 

Träcentrum, Nässjö i slutet februari. 

Avverkningsuppdrag ger köparen fördelar! 

Säljaren förlorar alltid, små, men betydelsefulla procent vid 

avverkningsuppdrag, hävdade Roland Gunnarson. Dessutom 

är köparen, som dagligen gör virkesaffärer, nästan alltid mer 

erfaren än säljaren som kanske bara säljer en gång per 

tioårsperiod. Och. Varför ska barken följa med gratis? 

   Det är dags att diskutera mätning, prissättning och 

försäljningsformer och komma fram till säkrare och mer 

rättvisande affärsmetoder. 

 

Skördarmätning – det är framtiden, det!? 

I Finland fungerar det. Säljaren får sina pengar direkt efter 

avverkningen. Det finns bara fördelar med skördarmätning, 

sa Lars-Erik Andersson från skogsmaskintillverkaren Rottne. 

   Mätdonen förbättras hela tiden. Med provstammar som 

kontrollmäts noggrant ”för hand”, höjer man precisionen 

avsevärt. 

   Men det gäller att hålla koll på sin utrustning och byta 

delar som blir slitna innan felmarginalerna blir för stora. 

 

Trädpris? 

Fördelen med pris per träd är att köparen kan göra vilket 

sortiment som helst av trädet, tyckte Södras Albert Eliasson. 

Man kommer då nära rotposternas prissättningsprinciper. 

Södra har testat metoden under ett antal år och tycker att den 

är lovande. 

   Genom att registrera ett antal parametrar/mätvärden kan 

man komma nära den verkliga volymen och får ett 

rättvisande underlag som grund för en virkesaffär. 

 

Paneldebatt 

Efter det att Hushållningssällskapet presenterat sin 

nystartade stämplingsverksamhet, var det paneldebatt. 

   -Skördarmätning är bra då den ger snabbare redovisning. 

Men håll koll på utrustningen, så att inte felmarginalerna blir 

för stora, sa Torbjörn Ekeby från Vida. 

   -Rotposter har alltid varit – och kommer alltid att vara det 

som ger mest pengar till skogsägaren, slog förre 

länsjägmästaren Arne Johansson fast. Gammal är äldst. 

   Albert Eliasson, Södra protesterade något och menade att 

rätt prissättning och säkrare mätning av avverkningarna ger 

säkrare affärer och större rättvisa åt alla skogsägare. 

   Barken, ska den betalas extra, eller …? Eller, får man 

redan betalt för den? 

   Kontentan blev att det kanske är det bäst med en 

bruttoprisssättning där allt virke betalas i fast mått på bark. 

Om några år är vi kanske där. Sågverken får räkna ner sin 

köpta volym till m3to (kubikmeter, toppmätt volym) istället 

för att skogsägaren ska räkna upp sin. 

 

Skog i förkortningarnas paradis. EU. 

EU är akronymernas – förkortningarnas – paradis. EU 

betyder förresten Europeiska Unionen. 

   Christer Segersten som är ordförande i LRF/Skogsägarna, 

talar för de svenska skogarna och skogsägarna bland 

eletistiska, högbetalda, ungdomsfixerade EU-byråkrater. 

Christer guidade oss i de STORA BOKSTÄVERNAS 

labyrinter. Allt har en förkortning och stora bokstäver i EU. 

   Christer berättade att stormen Klaus fällt 40 miljoner 

kubikmeter skog i Sydfrankrike. Något som på något sätt 

kommer att påverka virkesmarknaden. 

EU är de generella metodernas och procentenheternas största 

tillbedjare. Christer S. däremot försöker förklara, förhindra 

och försena allt för stora procent och allt för generella beslut. 

   Vad skulle ske om EU t ex helt plötsligt får för sig att all 

natur som ligger 20 kilometer utanför en tätort med minst 

10000 innevånare ska förklaras som ”Wildernes Areas” – 

rekreationsområden där inga omstörtande ingrepp får ske? 

Inte mycket nere på kontinenten. Men i Finland och Sverige 

kan skogsbruket packa ihop. För gott! 

   Det höll på att ske i Sverige på 1970-talet. FRP – Fysisk 

RiksPlanering hette hydran som nedkämpades då. 

EU använder mer än 40% av sin budget, osannolika 740 

miljarder kronor till jordbruks- och landsbyggdstöd. Vill ni 

veta vem som får dem, gå in på www.farmsubsidy.org och 

sök. 

Torgny Bergström 

Roland Gunnarssons powerpointbilder  
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Roland Gunnarssons sammanfattning 

Södras trädprismodell 
I stamprismodellen är det trädens storlek och medelkvalitet per 

trädslag i objektet, som avgör priset, oberoende av apterade 

sortiment.  

I grunden ligger aktuella, lokala prislistor för respektive sortiment 

och trädslag samt lokalt, genomsnittligt kvalitets- och 

sortimentsutfall.  

Utifrån detta skapas lokal stamprislista.  

Avverkningsobjektets kvalitetsegenskaper fastställs med data som 

samlas in före avverkningen och /eller med skördaren och av föraren 

i samband med avverkningen.  

För att beräkna kvaliteten behövs uppgifter om:  

 • Avverkningsobjektets ålder.  

 • trädens brösthöjdsdiameter (DBH).  

Med dessa data som grund får vi ett kvalitetsindex för 

avverkningsobjektet. 

Den aktuella stamprislistan och kvalitetsindexet ger ett stampris per 

m3fub för varje diameterklass.  

Med detta som grund beräknas värdet på varje enskild stam i 

objektet. 

För stamvedsfel, det vill säga de stamdelar av timmerdimension, som 

inte kan bli timmer på grund av röta, krökar, dubbeltopp med mera, 

betalas ett lägre pris som ligger i nivå med massavedspriset.  

 

(Tillbaka till texten) 

 

http://www.farmsubsidy.org
salja_kopa_skog_parot.pdf
skog_pa_rot_oversikt.pdf
http://www.smalandsskog.se/index-filer/Page365.htm
http://www.smalandsskog.se/index-filer/Page365.htm
skog_pa_rot_oversikt.pdf

