
MÄTER DU VIRKE?
Lagen om virkesmätning

Du som mäter virke och 
omfattas av lagen om virkes
mätning kan få tillsynsbesök  
av Skogsstyrelsen. Vid be
söket kontrolleras att din 
mätning uppfyller lagens 
krav och att du har en  
fungerande egenkontroll.

Lagen om virkesmätning har 
kommit till för att bidra till en 
trovärdig och väl fungerande 

virkesmarknad. Syftet är att ge säljare 
och köpare likvärdiga möjligheter att 
bedöma om ersättningen för virket 
är rimlig. Lagen innebär bland annat 
att din virkesmätning ska följa kraven 
på noggrannhet och att du ska göra 
egenkontroller av din mätning. 

Egenkontroll innebär att du på ett 
systematiskt och ändamålsenligt sätt 
ska kontrollera att företaget följer de 
lagar och regler som finns.

VAD KRÄVS AV DIG?

Företag som utför virkesmätning ska 
anmäla detta till Skogsstyrelsen och 
lämna uppgifter om verksamheten. 
Uppgifterna ska lämnas in senast den 
1 mars varje år. Formuläret hittar du 
på Skogsstyrelsens hemsida. Om du 
behöver lämna mer information om 
företagets mätning till Skogs-
styrelsen så kommer vi att begära in 
dessa. Det kan ske skriftligen eller 

vid tillsynsbesöket. Informationen 
kan exempelvis handla om doku-
mentation om mätmetoder, arbets-
beskrivningar, resultat från mätning 
och egenkontroller. 

Under tillsynsbesöket behöver vi 
även tillträde till företagets områden 
för virkesmätning samt möjlighet att 
göra undersökningar. Tillsynsbesöken 
är bokade i förväg.

VAD INNEBÄR REGLERNA?

I Skogsstyrelsens föreskrifter finns 
det bl.a. bestämmelser om följande:
• att den som utför virkesmätning

ska anmäla sin verksamhet till
Skogsstyrelsen,

• med vilken noggrannhet och hur
virkesmätning i övrigt ska utföras,

• att den som utför virkesmätning
ska spara resultat och andra upp-
gifter om mätningen,

• att den som utför virkesmätning
ska lämna mätbesked till säljare
och köpare, samt

• egenkontroll, som innebär att
den som utför virkesmätning ska
kontrollera att mätningen följer lag
och föreskrifter.

VEM KONTROLLERAR?

Skogsstyrelsen kontrollerar att 
bestämmelserna om virkesmätning 
följs. Vid tillsynsbesöket kontrollerar 
vi till exempel:

• mätmetoder och mätutrustning
• att mätresultaten är spårbara
• att den som utför virkesmätning

har tillräcklig kompetens
• att företaget har en fungerande

egenkontroll för mätredskap, nog-
grannhet och egenskapsklassning

Efter besöket kommer resultatet av  
tillsynen att meddelas skriftligen. Om  
företaget inte uppfyller kraven kom-
mer Skogsstyrelsen att skicka ett före -
läggande om att rätta till bristerna.

LAGSTIFTNING

• Lagen (2014:1005) 

om virkesmätning

• Förordningen (2014:1006) 

om virkesmätning

• Skogsstyrelsens föreskrifter 

(SKSFS 2014:11) om virkesmätning
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Du kan läsa mer om lagen om virkesmätning på www.skogsstyrelsen.se/virkesmatning

http://www.skogsstyrelsen.se



