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Förord 
 
Denna rapport är skriven som ett 10-poängs examensarbete på B-nivå vid 
Skogsmästarprogrammet, SLU. Examensarbetet har utförts på uppdrag av Vida Skog AB. 
Syftet med examensarbetet har varit att jämföra stamprofiler från en skördare mot två olika 
apteringslistor. Detta för att man ska kunna studera skillnader i gagnvirkesutfallet och de 
ekonomiska skillnaderna som finns på objektsnivå. Vidare har en jämförelse mellan vad 
Skogsstyrelsens stämplingar och vad ”resultatet” (SDC) gjorts. 
 
Jag vill tacka Anders Wadell på Vida Skog AB för att jag fick möjlighet att göra detta 
examensarbete. Anders har varit till stor hjälp med instruktioner och förklaringar till hur 
dataprogrammet Timan2 fungerar som jag har använt för att kunna utföra detta arbete. 
Jag vill även tacka Rolf Fransson på Vida Skog AB som kom med idén till arbetet. Rolf har 
varit till stor hjälp vid arbetets genomförande. Slutligen vill jag tacka Roger Bergström på 
Vida Wood AB. Roger har hjälpt mig med överföringen av stamprofilerna från skördarens 
dator till min dator. 
 
Handledare på SLU har varit Lars Hedman vid institutionen för Skogens produkter och 
marknader i Uppsala. 



Abstract 
 
This report is a thesis work for a B.Sc. in Forestry at the School for Forest Engineers, SLU. 
The aim of the work was to compare two different pricelists with the actual output from a 
harvester. The results have also been compared with a volume estimate of standing trees done 
by the Swedish Forest Agency and the “true” value registered by the Wood Measurement 
Association.  
 
The study confirms that the output calculated by the computer on the harvester is more 
reliable than the volume of standing trees estimated by Swedish Forest Agency.  
 



Sammanfattning 
 
 
I rapporten redovisas en studie som är gjord mellan två olika apteringslistor där det 
ekonomiska utfallet och gagnvirkesutfallet redovisas. I arbetet har också ingått att jämföra 
stamprofiler från en skördare mot två olika apteringslistor. Vidare har en uppföljning av 
stämplade rotpostvolymer gjorts. Med hjälp av stamprofilerna har också omvandlingstal 
mellan m3to och m3fub har arbetats fram. I de olika apteringsanalyserna har volymer och 
sortiment jämförts för att man ska kunna se skillnader i de olika apteringsförslagen. För att 
kunna se om man kan lita på de rotpoststämplingar som Skogsstyrelsen utför har de stämplade 
volymerna jämförts med de inmätta volymerna. SDC har sammanställt de olika mätbeskeden 
som behövts för att arbetet skulle kunna genomföras. I arbetet har det även ingått att redovisa 
samt analysera vrakvolymer. En jämförelse mellan den skördarmätta och den inmätta 
volymen har också gjorts. 
 
I studien har jag kommit fram till att Skogsstyrelsen stämplade 6467 m3fub. De totala 
volymerna som stamprofilerna gav var enligt 40-listan 6024 m3fub och enligt 41-listan 6012 
m3fub. Den totala skördarmätta volymen uppgick till 6206 m3fub och den totala inmätta 
volymen enligt SDC blev 6140 m3fub.  
 
Studien visar på att det inte finns något fast omvandlingstal mellan m3to och m3fub. Det finns 
på grantimmer ett starkt samband mellan ökande medelstam och minskande omvandlingtal.  
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1 Inledning 
 
Vida Skog AB ville studera utbytesskillnaden mellan två olika apteringslistor, samt att om 
möjligt simulera dem mot varandra. En ekonomisk jämförelse mellan de två olika 
apteringslistorna och det verkliga (SDC) har gjorts. Vida Skog AB ville också ha en 
jämförelse mellan den stämplade volymen och den inmätta volymen för att se om man kan lita 
på Skogsstyrelsens stämplingar.   
   

1.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet har varit att jämföra stamprofiler från en skördardator mot två olika 
apteringslistor för att man ska kunna se hur gagnvirkesutfallet påverkas av de olika 
apteringslistorna, samt att se om man kan lita på stämplingsresultaten från Skogsstyrelsen.  
 
I dagsläget använder Vida Skog AB syntesprofiler för att testköra sina prislistor. Ett syfte med 
detta arbete är att samla in stamprofiler så att Vida kan testköra sina nya prislistor mot 
verkliga stamprofiler.    
 
Vida Skog AB har även haft önskemål om omvandlingstal från m 3fub till m3to och tvärtom 
på sågbara sortiment samt på objektsnivå. 
 

1.2 Hypoteser 
 

• Skördaren mäter virkesvolymer bättre än skogsstyrelsen. 
• Apteringsanalyserna i Timan2 ger ett bättre ekonomiskt utfall jämfört med SDC. 
• Omvandlingstalen minskar med ökad medelstam på tall- och grantimmer. 
• Den totala vrakvolymen ligger under 5%.   
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2 Material och metoder 
 
De material som jag använt är stamprofiler från sex olika slutavverkningsobjekt samt en 
sammanställning från SDC per objekt och två olika apteringsalternativ som är gjorda i 
WinApt. De två olika apteringsalternativen benämns 40-listan eller 41-listan i texten. 
 
De sex olika avverkningarna har köpts in för att Vida Skog AB ska få möjlighet att bygga upp 
en egen stamprofilbas, dels för att på ett bättre sätt kunna bygga sina prislistor och testköra 
dem mot verkliga stamprofiler dels för att detta examensjobb ska gå att genomföra och till sist 
för att en kontroll av stämplingslängden ska kunna genomföras.  
 
De olika bestånden har köpts av Engaholm AB som är ett av Växjö traktens största gods. Vida 
Skog AB har under många år haft ett samarbete med Engaholm AB som säljer största delen 
av sin årliga volym till Vida Skog AB.    
 
Skogsstyrelsen har utfört stämplingen av rotposterna för att man ska få en oberoende mätning 
av skogen. Det program som de använder sig av vid rotpoststämplingar heter Forest tax och är 
utvecklat av Skogsstyrelsen . Den kuberingsfunktion som används i programmet heter för  
tall T-B4-sS och för gran G-B4-sS. Höjdfunktionen för tall har varit antingen SBG eller OL. 
Höjdfunktionen för gran har varit OL (se förklaring i slutet av detta kapitel).   
 
Jag började med att packa upp stamprofilerna och aptera dem på objektsnivå i programmet 
Timan2. Detta för att erhålla ett teoretiskt gagnvirkesutfall, antalet bit per sortiment samt 
värdet per sortimentet. Detta värde och antalet bit per sortiment har jag sedan jämfört med de 
siffror som jag fick från SDC för att se hur mycket det skiljer mellan det verkliga värdet och 
den teoretiska värdet. De olika sortimentsvolymerna jag har använt för att göra de olika 
jämförelserna med är de s.k. bruttovolymerna (nettovolym + vrakvolym) som man får från 
SDC.  
 
Med hjälp av dessa värden har olika tabeller och diagram byggs upp för att man lättare ska 
kunna se skillnader i de olika apteringsalternativen. Jag har arbetat utifrån antagandet att SDC 
är facit. 
 
För att få fram de olika omvandlingstalen mellan de olika sortimenten har jag tagit volymen i 
m3fub och delat med volymen i m3to och tvärtom för att omvandla från m3to till m3fub. 
Ingångsvärdena är tagna från analysen i Timan2. Dessa tal har jag använt för att se om det kan 
finnas ett samband mellan ökad medelstam och ett minskande omvandlingstal. De sortiment 
som jag har analyserat är grantimmer och talltimmer. Analysen är gjord i Excel med hjälp av 
s.k. trendlinjer. 
 
Vid sammanställningen av den totala volymen har jag eftersträvat att använda samma 
måttenhet (m3fub). 
 
I mätbeskeden från SDC får man massaved i m3fub, kubb i m3fub och timmer i m3to.              
I det här arbetet har jag räknat om volymerna från m3to till m3fub. Detta har jag gjort med 
hjälp av omvandlingstalen från den aktuella avverkningen. De exakta omvandlingstalen finns 
i Bilaga 1.  
 

 2



För att kunna räkna ut ett medelvärde av vad Vida Skog AB har betalat i medelpris per objekt 
och per m3fub har jag delat det värde som jag fick från SDC med den volym som var stämplat 
av Skogsstyrelsen.  
 
Det dataprogram jag har använt är följande; Timan2 som tillverkas av SkogForsk, WinApt 
som tillverkas av ESE Technique samt Excel och Word (Microsoft). 
 
Metoden har varit följande:  

1. Skogsstyrelsen har stämplat de sex olika rotposterna 
2. Vida Skog AB har köpt in dem 
3. Bestånden har avverkats och de olika stamprofilerna har lagrats i skördarens dator 
4. SDC har mätt in de olika volymerna  
5. I Winapt har två olika apteringsalternativ skapats 
6. I Timan2 har sedan de olika stamprofilerna apterats bestånd för bestånd mot de två 

olika apteringsalternativen. De olika alternativen benämndes 40- och 41-listan i texten 
7. Till sist har en jämförelse mellan SDC:s resultat och mina resultat gjorts 

 
Tabell 1. Sammanställning av de studerade bestånden. 

 

     Nr   Areal 

 
 
Medelstam, m3sk/träd

Skogsstyrelsen 
stämplad volym, 

m3fub 
101 4,40 0,545   847 
103 5,19 0,903 1131 
104 3,80 1,029 1316 
106 2,00 0,909   815 
107 2,09 0,940   622 
109 4,30 0,877 1436 

 
 
Ord- och förkortningsförklaring 

 
T-B4-sS = T står för tall, B4 står för Brandels volymfunktion nr 4, sS står södra Sverige 
G-B4-sS = G står för gran, B4 står för Brandels volymfunktion nr 4, sS står för södra Sverige 
SBG = Söderbergs höjdfunktion 
OL = Ola Lindgrens höjdfuktion 
Stamprofil = är en profil av trädet när det har apterats av skördaren.  
                     Den information man får fram är kvalitets klassning, diameter var 10-e                 
                     centimeter, avsmalning pb, ub, fub samt trädets längd. 
                     Förkortas stm. 
Gagnvirke = virke från skogen som har en dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan                        
                      förädlas 
m3fub = kubikmeter fastmätt under bark  
m3to = kubikmeter toppmätt 
m3toub = kubikmeter toppmätt under bark 
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3 Resultat 
 
Nedan visas två urklipp ur de två olika apteringslistorna som använts i arbetet. 
Apteringslistorna är i grund och botten identiska. Det som skiljer dem åt är längdkorrektionen 
på grantimret. 41.1 listan är byggd för att ta ut extremt mycket 52 dm timmer. 40.1 listan var 
Vidas normal timmerlista för grantimmer. Prislistan för tall är helt parallell mellan 40.1 och 
41.1 listan. 
   

 
 

Figur 1. Prislista 40.1 (jämför längdkorrektionen med 41.1 listan, figur 2). 
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Figur 2. Prislista 41.1 (jämför längdkorrektionen med 40.1 listan, figur 1). 
 
Nedan följer en sammanställning över de sex olika slutavverkningsobjekten: 
 
Nr 101 (figur 3)  
 
Arealen är 4,4 ha med en medelstam på 0,545 m3sk/träd. Skogsstyrelsen stämplade 847 
m3fub. Enligt analysen med 40-listan var det 757 m3fub, enligt 41-listan var det 753 m3fub. 
Den totala volymen enligt SDC blev 807 m3fub. Den totala skördarmätta volymen blev 819 
m3fub. I denna avverkning överskattade Skogsstyrelsen volymen med 40 m3fub, eller en 
överskattning av volymen med 5 %. Den skördarmätta volymen blev 12 m3fub mer än den 
inmätta volymen. Detta motsvarar en överskattning från skördaren med endast 1,5 % av 
volymen.  
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Figur 3. Totala volymen (m3fub) enligt de olika mätalternativen, avverkning 101. 
 
 
Nr 103 (figur 4) 

Arealen är 5,19 ha med en medelstam på 0,903 m3sk/träd. Skogsstyrelsen stämplade 1431 
m3fub. Enligt analysen med 40-listan var det 1284 m3fub, enligt 41-listan var det 1275 m3fub. 
Den totala volymen enligt SDC blev 1351 m3fub. Den totala skördarmätta volymen blev 1415 
m3fub. I denna avverkning överskattade Skogsstyrelsen volymen med 80 m3fub, eller med 5,9 
%. Den skördarmätta volymen blev 64 m3fub mer än den inmätta volymen. Detta motsvarar 
en överskattning på 4,7 % av volymen från skördaren. 
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Figur 4. Totala volymen (m3fub) enligt de olika mätalternativen, avverkning 103. 
 
 
Nr 104 (figur 5) 
  
Arealen är 3,80 ha med en medelstam på 1,029 m3sk/träd. Skogsstyrelsen stämplade 1316 
m3fub. Enligt analysen med 40-listan var den totala volymen 1291 m3fub, enligt 41-listan var 
den totala volymen 1294 m3fub. Den totala inmätta volymen enligt SDC blev 1246 m3fub. 
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Den skördarmätta volymen blev 1291 m3fub. I avverkningen överskattade Skogsstyrelsen 
volymen med 70 m3fub, eller med 5,6 %. Den skördarmätta volymen blev 45 m3fub mer än 
den inmätta volymen. Det motsvarar en överskattning av volymen från skördaren med 3,6 %. 
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Figur 5. Totala volymen (m3fub) enligt de olika mätalternativen, avverkning 104. 

 
 
Nr 106 (figur 6) 
 
Arealen är 2 ha med en medelstam på 0,909 m3sk/träd. Skogsstyrelsen stämplade 815 m3fub. 
Enligt analysen med 40-listan var den totala volymen 762 m3fub, enligt 41-listan var den 
totala volymen 762 m3fub. Den skördarmätta volymen uppgick till 760 m3fub. Den inmätta 
volymen enligt SDC uppgick till 783 m3fub. I denna avverkning överskattade Skogsstyrelsen 
volymen med 32 m3fub, eller med 4,1 %. Den skördarmätta volymen blev 23 m3fub mindre 
än den inmätta volymen. Detta motsvarar en underskattning av volymen med 2,9 % från 
skördaren. 
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Figur 6. Totala volymen (m3fub) enligt de olika mätalternativen, avverkning 106. 
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Nr 107 (figur 7) 
 
Arealen är 2,09 ha med en medelstam på 0,94 m3sk/träd. Skogsstyrelsen stämplade 622 
m3fub. Enligt analysen med 40-listan var den totala volymen 580 m3fub, enligt 41-listan var 
den totala volymen 580 m3fub. Den skördarmätta volymen uppgick till 577 m3fub. Den 
inmätta volymen enligt SDC uppgick till 609 m3fub. Den totala överskattningen av 
Skogsstyrelsen blev i denna avverkning 13 m3fub, eller med 2,1 %. Den skördarmätta 
volymen blev 32 m3fub mindre än den inmätta volymen. Detta motsvarar en underskattning 
av volymen från skördaren med 5,2 %.  
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Figur 7. Totala volymen (m3fub) enligt de olika mätalternativen, avverkning 107. 
 

 
Nr 109 (figur 8) 
 
Arealen är 4,30 ha med en medelstam på 0,877 m3sk/träd. Skogsstyrelsen stämplade 1436 
m3fub. Enligt analysen med 40-listan var den totala volymen 1350 m3fub, enligt 41-listan var 
den totala volymen 1348 m3fub. Den skördarmätta volymen uppgick till 1344 m3fub. Den 
totala inmätta volymen enligt SDC uppgick till 1344 m3fub. I denna avverkning har 
Skogsstyrelsen överskattat volymen med 92 m3fub, eller med 6,8 %. Den skördarmätta 
volymen blev på kubikmetern den samma som den inmätta d v s 1344 m3fub. 
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Figur 8. Totala volymen (m3fub) enligt de olika mätalternativen, avverkning 109. 
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Sammanställning av totalvolymer 
 
Den totalvolym som Skogsstyrelsen stämplade var 6467 m3fub. De totala volymerna som 
stamprofilerna gav var enligt 40-listan var 6024 m3fub, enligt 41-listan 6012 m3fub. Den 
totala skördarmätta volymen uppgick till 6206 m3fub och den totala inmätta volymen enligt 
SDC blev 6140 m3fub. Den totala överskattningen av volymen som är stämplad av 
Skogsstyrelsen blev 327 m3fub, eller med 5,3 %. Den totala volymen som skördaren 
överskattade var 66 m3fub. Detta motsvarar en överskattad skillnad på endast 1,07 %. 
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Figur 9. Sammanställning av de totala volymerna per mätningsalternativ. 
 
Den värdet som SDC redovisade blev 2 302018 kr. Resultatet jämfördes med värdet enligt 40-
listan och 41-listan. Enligt 40-listan blev värdet 2 756947 kr och enligt 41-listan blev värdet 2 
714091 kr. Det totala värdet per objekt visas i tabell 2. 
  
Tabell 2. Sammanställning av det totala värdet i kr per objekt 
 
 Avd 

nr: 
101 103 104 106 107 109 

Summa kronor 
enligt: 

SDC 300 689 500 344 462 665 288 244 234 096 515 980 

Rotnetto 40.1 319 562 603 689 609 180 345 557 273 693 605 266 

Rotnetto 41.1 313 395 589 337 605 636 340 555 296 052 596 116 

 
Det totala medelvärdet för vad Vida Skog AB har betalat per m3fub blev 356 kr. Resultatet för 
de olika avverkningarna kan ses i tabell 3.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 9



Tabell 3. Visar vad Vida Skog AB betalade per m3fub, både per objekt och totalt. 
 

Avverkning Svo, m3fub SDC, kr kr/ m3fub 
101   847 300689 355 
103 1431 500344 350 
104 1316 462665 352 
106   815 288244 354 
107   622 234096 376 
109 1436 515980 359 

Totalt: 6467 2302018 356 
 
Tabell 4 visar omvandlingstal från m3to till m3fub. Ingångsvärdena är tagna från 40-listan. 
Tabellen avser grantimmer. 
 
Tabell 4. Omvandlingstal, m3to till m3fub, för grantimmer för de olika objekten samt totalt. 
 

Objekt Medelstam, m3fub 
Volym, 
m3fub 

Volym, 
m3to 

Omvandlingstal, 
m3to till m3fub 

101 0,472 432,4 356,4 1,2132 
103 0,788 924,1 788,3 1,1723 
104 0,897 929,9 797,0 1,1668 
106 0,727 522,0 437,1 1,1942 
107 0,778 441,2 374,5 1,1781 
109 0,697 871,4 730,7 1,1926 

   Medel: 1,1862 
 
 
I figur 10 visas sambandet mellan medelstamsvolym och omvandlingstal (m3to till m3fub) för 
grantimmer. Man kan i diagrammet se ett starkt samband mellan minskande omvandlingstal 
och ökande medelstam. R2-värdet är i detta fall 0,9352. Ingångsvärdena är tagna från 40-
listan. 
  

Trendlinje, grantimmer R2 = 0,9352
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Figur 10. Sambandet mellan en ökande medelstamsvolym och ett minskande omvandlingstal 
(m3to till m3fub) för grantimmer. 
 
 
I tabell 5 som visar omvandlingstal från m3to till m3fub. Ingångsvärdena är tagna från 40-
listan. Tabellen avser talltimmer. 
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Tabell 5. Omvandlingstal, m3to till m3fub, för talltimmer för de olika objekten samt totalt. 
 

Objekt Medelstam, m3fub Volym, m3fub Volym, m3to
Omvandlingstal, 
m3to till m3fub 

101 0,509 20,6 17,3 1,1908 
103 0,774    4,7 4 1,1750 
104 0,472    0,7 0,6 1,1667 
106 0,612 53,3 43,7 1,2197 
107 0,406     1,7 1,4 1,2143 
109 0,689 141,6 116,7 1,2134 

   Medel: 1,1966 
 

 
I figur 11 visas sambandet mellan medelstamsvolym och omvandlingstal (m3to till m3fub) för 
talltimmer. Man kan i diagrammet se ett obefintligt samband mellan minskande 
omvandlingstal och ökande medelstam. R2-värdet är i detta fall 0,0045. Ingångsvärdena är 
tagna från 40-listan. 
 

Trendlinje, talltimmer R2 = 0,0045
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Figur 11. Visar sambandet mellan en ökande medelstam och ett minskande omvandlingstal. 

 
I det här arbetet har det även ingått att ta fram den totala vrakandelen per sortiment samt för 
hela totalvolymen. Volymerna är tagna från SDC-s mätbesked.  Den totala vrakvolymen 
uppgick till 254 m3fub. Detta motsvarar en vrakprocent på 4,1 % av volymen. 
  
Den totala talltimmer volymen uppgick till 184 m3toub. Vrakvolymen för talltimmer uppgick 
till 3 m3toub, eller 1,6 % av volymen. Den totala grantimmer volymen uppgick till 3655 
m3toub. Vrakvolymen för grantimmer uppgick till 182 m3toub, eller 4,9 % av volymen.  
 
Den totala kubbvolymen (tall och grankubb tillsammans) uppgick till 916 m3fub.  
Vrakvolymen för barrkubb uppgick till 35 m3fub, eller 3,8 % av volymen.  
 
Den totala barrmassavedsvolymen uppgick till 552,61 m3fub. Den totala vrakvolymen för 
barrmassaved uppgick till 33,86 m3fub, eller 6,1 % av volymen. 
 
De exakta volymerna som vrakats finns redovisade i bilaga 1. 
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4 Diskussion och slutsatser 
 
När jag summerade vad de olika apteringsalternativen gav fick jag en del intressanta 
skillnader. 40-listan gav 454 929 kr mer än vad som var inmätt enligt SDC. 41-listan  
gav 412 073 kr mer än vad som var inmätt enligt SDC. Man kan då fråga sig varför det skiljer 
så mycket i värde mellan SDC och mina analyser. Jag tror att en del av skillnaden kan man 
hitta i apteringsanalysen. Det finns ett fåtal tallar som är apterade som granar. Det kan man se 
om man jämför stämplingsrapporten med de stamprofiler som skördaren har skapat. I några 
av avverkningarna har det apterats tall trots att det inte har funnits någon tall i 
stämplingsrapporten. Här har skördarföraren gjort fel när det gäller trädval i apteringsdatorn. 
Vidare har timret inte klassats från skördaren. Detta har gjort att klassindelningen på timret i 
analyserna är bristfällig. Klassning av timmer från skördaren är tidskrävande och fodrar en hel 
del kunskap om timmerkvalité och övriga virkesskador.  Man kan också ställa sig frågan om 
det är skillnaden mellan SDC-s summa pengar och de två olika apteringsanalysernas summa 
pengar som är vinsten för Vida Skog AB?   
 
Vad krävs då för att få ett trovärdigt resultat av stamprofiler? 
 
För att simulering och verklig aptering ska stämma överens måste följande faktorer vara 
uppfyllda: 
 

• Korrekt utförd fältmätning 
• Skördarföraren måste låta apteringen vara ”fri”. Man får inte tvångskapa. 
• Skördaren måste vara väl underhållen och mycket väl kalibrerad.  
• Rätt prislista i skördardatorn och i simuleringsverktyget. 
• Timret måste mätas styckvis på mätbryggan. Detta för att man ska kunna se 

skillnaderna i antalet stockar.  
• Att man trycker in rätt trädslag på paletterna i skördaren. 
• Den viktigaste faktorn som måste uppfyllas är: man måste våga lita på de 

apteringsförslag som datorerna ger samt att man tror på det man håller på med. 
  

Ett annat frågetecken är vilken volym man ska lita på. När Skogsstyrelsen stämplar tar man 
brösthöjdsdiameter på varje träd samt ett antal höjdprovsträd för att få en höjdkurva. 
Provträden som ska höjdmätas markerar dataklaven. Man mäter alltså inte höjden på samtliga 
träd. Det skulle ta för lång tid och kosta för mycket pengar. En skördare mäter varje träds 
längd och diameter flera tusen gånger per längdmeter. Jag tror att detta mätsätt är mer 
tillförlitligt än de som Skogsstyrelsen gör. För att ytterligare påvisa att man kan lita mer på 
skördaren än på Skogsstyrelsens stämpling gjorde jag en jämförelse mellan den stämplade 
volymen och den mätta volymen i skördaren. De resultat jag kom fram till styrker mitt 
antagande om att man ska lita på skördaren. Den totalvolym som Skogsstyrelsen överskattade 
uppgick till 327 m3fub eller 5,3 % mer än den inmätta volymen. Den totalvolym som 
skördaren överskattade uppgick endast till 66 m3fub eller 1,07 % mer än den inmätta 
volymen. 
 
Det sortiment som ligger närmast 5 % gränsen i vrakad volym är grantimret. Det beror på att 
Vida Skog AB hugger en del rötskadat timmer i sina egna avverkningar. När dessa 
granstockar mäts av VMF vrakas de p g a röta. Detta är en medveten handling av Vida Skog 
AB. Man gör detta för att minimera massavedsvolymen till Sydved. Detta arbetssätt är inget 
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att oroa sig över från en säljares perspektiv. Säljaren har redan fått betalt för sitt virke. Virket 
är i detta fall köpt som rotpost.   

 
Trendlinjerna i tall- och grantimret gav ett intressant resultat. I grantimret kan man se ett 
starkt samband mellan ökad medelstam och ett minskande omvandlingstal mellan m3to och 
m3fub. R2-värdet blev 0,9352. Det sambandet kan man inte se på talltimret. Här blev R2 värdet 
endast 0,0045. Det är ett så lågt värde att det inte finns något samband. Det låga R2-värdet på 
talltimmer tror jag beror på den lilla volym som har mätts in i de olika objekten. Det ska också 
sägas att ett R2-värde som bygger på sex olika observationer har sina brister men värdet är så 
starkt att det inte går att förbise. 
 
I de två olika apteringslistorna som ingått i detta arbete finns ingen skillnad mellan dem i 
kr/m3. Skillnaderna hittar man om man tittar på längdkorrektionen mellan de två 
apteringslistorna. 41.1-listan är uppbyggd för att ta ut extremt mycket 52 dm timmer. 40.1-
listan kan ses som ett förslag på en av Vidas ”normala” apteringslistor. 

 

Slutsats 
 

I min studie har det visat sig att man kan lita mer på skördarens volymer än på 
Skogsstyrelsens stämplingar. Det har också visat sig att analysernas pengavärde alltid ligger 
över SDC-s värde. Det finns ett starkt samband mellan ökat omvandlingstal mellan m3to och 
m3fub och minskad medelstam när det gäller grantimmer. Däremot finns inte samma samband 
på talltimer. Den totala volym som vrakats klarade min gräns som är satt till 5 %. 
Medelvärdet på omvandlingstalet för grantimer blev 1,1862 från m3to till m3fub. Medelvärdet 
på omvandlingstalet för talltimer blev 1,1966 från m3to till m3fub.     
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Bilaga 1 
 

Omvandlingstal mellan m3fub och m3to. 
 
Omvandlingstal från m3fub till m3to. 
 
Grantimmer 

Objektsnr 
Stämplad medelstam, 

m3sk Volym,m3to Volym,m3fub Omföringstal 
101 0,544 356,4 432,4 0,8242 
103 0,903 756,6 896,8 0,8437 
104 1,029 777,4 915,2 0,8494 
106 0,925 422,1 509,1 0,8291 
107 0,943 359,8 428,6 0,8395 
108 0,999 762,1 905 0,8421 
109 0,888 692,2 836 0,8280 

 
 
Talltimmer 

Objektsnr 
Stämplad medelstam, 

m3sk Volym,m3to Volym,m3fub Omföringstal 
101 0,589 17,3 20,6 0,8398 
103 0,806 4 4,7 0,8511 
104 0 0 0 0,0000 
106 0,797 43,7 53,3 0,8199 
107 0,427 1,4 1,7 0,8235 
108 0,737 15,7 19 0,8263 
109 0,821 116,7 141,6 0,8242 

 
 
Grankubb 

Objektsnr 
Stämplad medelstam, 

m3sk Volym,m3to Volym,m3fub Omföringstal 
101 0,544 139,7 165,7 0,8431 
103 0,903 197,8 233,7 0,8464 
104 1,029 184,3 217,2 0,8485 
106 0,925 78,1 93,5 0,8353 
107 0,943 64,7 76,7 0,8435 
108 0,999 141,5 168,9 0,8378 
109 0,888 143,5 171,3 0,8377 
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Omvandlingstal från m3to till m3fub. 
 
Grantimmer 
Objektsnr Stämplad medelstam, m3sk Volym,m3to Volym,m3fub Omföringstal 

101 0,544 356,4 432,4 1,2132 
103 0,903 756,6 896,8 1,1853 
104 1,029 777,4 915,2 1,1773 
106 0,925 422,1 509,1 1,2061 
107 0,943 359,8 428,6 1,1912 
108 0,999 762,1 905 1,1875 
109 0,888 692,2 836 1,2077 

 
 
Talltimmer 
Objektsnr Stämplad medelstam, m3sk Volym,m3to Volym,m3fub Omföringstal 

101 0,589 17,3 20,6 1,1908 
103 0,806 4 4,7 1,1750 
104 0 0 0 0,0000 
106 0,797 43,7 53,3 1,2197 
107 0,427 1,4 1,7 1,2143 
108 0,737 15,7 19 1,2102 
109 0,821 116,7 141,6 1,2134 

 
 
Grankubb 
Objektsnr Stämplad medelstam, m3sk Volym,m3to Volym,m3fub Omföringstal 

101 0,544 139,7 165,7 1,1861 
103 0,903 197,8 233,7 1,1815 
104 1,029 184,3 217,2 1,1785 
106 0,925 78,1 93,5 1,1972 
107 0,943 64,7 76,7 1,1855 
108 0,999 141,5 168,9 1,1936 
109 0,888 143,5 171,3 1,1937 
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Bilaga 2 
 
Vrakvolymen uppdelad per sortiment och per objekt. Aktuella volymer och värdet per 
sortiment från analyserna i Timan2.  
   

101       
Talltimmer, m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC 106 17 16 1 5,9% 6503 
40.l 98 17 0 0 0,0% 7349 
41.l 98 17 0 0 0,0% 7349 

       
Grantimmer, 

m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 1852 389 376 14 3,6% 199832 
40.l 1619 356 356 0 0,0% 216859 
41.l 1399 332 332 0 0,0% 201620 

       
Barrkubb, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 192 185 7 3,6% 61088 
40.l 1880 170 170 0 0,0% 59176 
41.l 1976 188 188 0 0,0% 67162 

       
Barrmav, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 123 118 4,8 3,9% 31805 
40.l 3061 132 132 0 0,0% 36127 
41.l 3045 136 136 0 0,0% 37213 

Sammanställning över de olika skillnaderna i de olika apteringsalternativen samt resultatet enligt SDC. 
Samt den verkliga vrakprocenten. 

 
103       

Talltimmer, m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 8 1 1 0 0,0% 432 
40.l 16 4 4 0 0,0% 1839 
41.l 16 4 4 0 0,0% 1839 

       
Grantimmer, 

m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 3524 824 772 52 6,3% 400958 
40.l 3225 788 788 0 0,0% 487053 
41.l 2959 757 757 0 0,0% 463746 

       
Barrkubb, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 198 192 6 3,0% 63970 
40.l 2123 211,1 211,1 0 0,0% 76390 
41.l 2242 234,1 234,1 0 0,0% 86358 

       
Barrmav, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 143,9 127,82 16,08 11,2% 34601 
40.l 2537 139,5 139,5 0 0,0% 38407 
41.l 2346 135,6 135,6 0 0,0% 37394 

Sammanställning över de olika skillnaderna i de olika apteringsalternativen samt resultatet enligt SDC. 
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Samt den verkliga vrakprocenten. 
 
 

104       
Talltimmer, m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC 0 0 0 0 0 0 
40.l 4 0,6 0,6 0 0 254 
41.l 4 0,6 0,6 0 0,0 254 

       
Grantimmer, 

m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 3078 766 721 45 5,9% 374220 
40.l 3236 797 797 0 0,0% 492686 
41.l 2955 777,4 777,4 0 0,0% 481902 

       
Barrkubb, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 162 156 6 3,7% 52024 
40.l 1924 199,1 199,1 0 0,0% 72337 
41.l 2077 217,3 217,3 0 0,0% 79638 

       
Barrmav, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 146,36 136,66 9,7 6,6% 36338 
40.l 2504 158,4 158,4 0 0,0% 43543 
41.l 2574 158,2 158,2 0 0,0% 43482 

Sammanställning över de olika skillnaderna i de olika apteringsalternativen samt resultatet enligt SDC. 
Samt den verkliga vrakprocenten. 

 
 

106       
Talltimmer, m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC 212 43 42 1 2,3 17851 
40.l 217 43 43 0 0 19323 
41.l 217 43 43 0 0,0 19323 

       
Grantimmer, 

m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 1837 479 448 31 6,5% 225181 
40.l 1632 437 437 0 0,0% 267300 
41.l 1470 422 422 0 0,0% 256903 

       
Barrkubb, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 97 92 5 5,1% 29659 
40.l 1062 96,5 96,5 0 0,0% 33625 
41.l 1135 108 108 0 0,0% 38532 

       
Barrmav, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 56,6 56,1 0,5 0,1% 15553 
40.l 1849 92,6 92,6 0 0,0% 25309 
41.l 1876 94,3 94,3 0 0,0% 25797 

Sammanställning över de olika skillnaderna i de olika apteringsalternativen samt resultatet enligt SDC. 
Samt den verkliga vrakprocenten. 
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107       

Talltimmer, m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 6 1 1 0 0,0 267 
40.l 8 1,4 1,4 0 0 611 
41.l 8 1,4 1,4 0 0,0 611 

       
Grantimmer, 

m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 1731 409 390 18 4,4% 201408 
40.l 1609 374 374 0 0,0% 230458 
41.l 1440 360 360 0 0,0% 221048 

       
Barrkubb, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 73 70 3 4,1% 23229 
40.l 718 69 69 0 0,0% 24380 
41.l 783 77 77 0 0,0% 27981 

       
Barrmav, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 33,67 32,69 0,98 2,9% 9192 
40.l 1313 66 66 0 0,0% 18142 
41.l 1352 70,3 70,3 0 0,0% 19310 

Sammanställning över de olika skillnaderna i de olika apteringsalternativen samt resultatet enligt SDC. 
Samt den verkliga vrakprocenten. 

 
 
 

109       
Talltimmer, m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC 607 123 122 1 0,8 53385 
40.l 606 117 117 0 0 51543 
41.l 606 117 117 0 0,0 51543 

       
Grantimmer, 

m3toub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 
SDC 3190 788 766 22 2,8% 395542 
40.l 2923 731 731 0 0,0% 451772 
41.l 2553 692 692 0 0,0% 428891 

       
Barrkubb, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 194 187 8 4,1% 59488 
40.l 2110 174 174 0 0,0% 58556 
41.l 2384 208 208 0 0,0% 72183 

       
Barrmav, m3fub Styck Brutto Netto Vrak % Kr 

SDC ej angivit 49,08 47,28 1,8 3,7% 7565 
40.l 3665 158,2 158,2 0 0,0% 43187 
41.l 3635 158,6 158,6 0 0,0% 43291 

Sammanställning över de olika skillnaderna i de olika apteringsalternativen samt resultatet enligt SDC. 
Samt den verkliga vrakprocenten. 
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