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Förslag till ny lagstiftning om Virkesmätning 
 
Skogsindustrierna ställer sig till fullo bakom VMF/SDC remissvar på detta förslag till ny 

lagstiftning. Utöver det vill vi framföra ytterligare några synpunkter. 

 

Skogsindustrierna anser att det är självklart att koncerninterna köp eller köp där ägaren 

till köpare och säljare är densamma bör undantas från lagen. Lagens syfte är att tillgodose 

svagare parts intressen och någon sådan part finns inte i dessa fall utan full avtalsfrihet 

bör råda. Argumentet att det är svårt att definiera vilka som ska kunna undantas från 

lagkravet motiverar inte så stora olägenheter som ett strikt lagkrav kan orsaka denna typ 

av affärsrelationer på sikt. Det är således orimligt att t ex SCA eller Holmen vid 

avverkning i egen skog inte ska kunna avverka och mäta med enklare metoder för 

leverans till egna industrier. Det är även rimligt att affärer mellan denna typ av aktörer på 

virkesmarknaden, där ingen svagare part kan anses behöva skyddas, kan genomföras 

förenklat. 

 

En möjlig lösning på denna problematik skulle kunna vara att bemyndiga Skogsstyrelsen 

att kunna utfärda dispens från lagkraven i definierade affärsled. Denna dispensmöjlighet 

skulle sannolikt kunna begränsas till endast affärer mellan juridiska personer. 

  

Skogsindustrierna anser också att nogrannhetsgraden på partinivå bör kunna avtalas 

mellan parterna. 

 

Skogsindustrierna noterar också att handeln med rotposter inte är tillräckligt belyst i 

underlaget, och att det därför inte är möjligt att bedöma huruvida rotposthandeln bör 

omfattas av lagen eller ej. Vi anser inte att det är självklart att den undantas med tanke på 

att behov för skydd av svagare part torde gälla även vid rotposthandel. Detta undantag 

torde i nuläget vara mer motiverat av tradition än av sakliga skäl. Det finns också en 

tänkbar framtid där allt mer virke mäts rotstående med hjälp av t ex laserscanning och det 

kan mycket väl tänkas bli vederlagsgrundande. En sådan utveckling skulle snabbt kunna 

marginalisera det aktuella lagförslaget. 

  

Skogsindustrierna anser vidare att det med hänsyn till regelförenkling är otidsenligt att i 

lagtext kräva egenkontroll istället för att kräva att man ska kunna visa på att man följer 

lagen. Hur man väljer att visa detta bör inte regleras i lag, möjligen i föreskrifter. Att de 

tre virkesmätningsföreningarna idag använder sig av egenkontroll bör inte vara styrande 

för hur företag i framtiden väljer att arbeta. Det kommer i ett längre tidsperspektiv 

sannolikt att finnas andra former att verifiera och det är därför viktigt att vi inte låser fast 

oss i dagens system. Denna sista synpunkt anknyter väl till de synpunkter som VMF/SDC 

anfört om detaljeringsgraden i lagförslaget. 
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