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SKSFS 2001:2
Utkom från trycket den 13 juli 2001

Skogsstyrelsen föreskriver med stöd av 1 § virkesmätningslagen (1966:209) att 1 kap 21 §, 3 kap 3 §, 5 § och 6 § i
Skogsstyrelsens föreskrifter (1999:1) till lagen skall ha följande lydelse.
1 kap. Allmänna bestämmelser
21 § Ett virkespartis mätbesked skall innehålla uppgifter om
• den fysiska eller juridiska person som utfört virkesmätningen,
• datum och plats för virkesmätningen,
• virkessäljare och virkesköpare.
Mätbeskedet skall inehålla uppgifter som identifierar virkespartiet samt de registrerade uppgifterna om partiets
beskaffenhetsklassers fastvolym, toppcylindervolym, råvikt, torrvikt eller stycketal stockar. För sågtimmer får dock
beskaffenhetsklasser som skiljer sig åt i fråga om de övriga egenskaperna stockdiameter och stocklängd redovisas
sammanslagna i mätbeskedet, om virkessäljaren och virkesköparen har avtalat det.

Mätbeskedet skall dessutom innehålla de uppgifter som registerats enligt 1 kap. 11 §.

3 kap. Särskilda bestämmelser för massaved
3 § 1 Massavedssstockens fastvolym skall bestämmas och registreras i beskaffenhetsklass eller i förekommande fall
beskaffenhetsklasser. Volymen skall registreras i kubikmeter med minst tre decimaler.
5 § 2 Virkestravens fastvolymer skall bestämmas och registreras i beskaffenhetsklasser. Volymerna skall registreras i
kubikmeter med minst två decimaler.
6 § 3 Vid stockmätning eller travmätning skall virkespartiets totala fastvolymer massaved bestämmas och registreras
i beskaffenhetsklasser. Volymerna skall registreras i kubikmeter med minst två decimaler.
________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2001.
MARIA NORRFALK
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Jan-Olof Bäcke
(Analysenheten)
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Ändringen innebär att sista st. upphävs.
Ändringen innebär att sista st. upphävs.
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Ändringen innebär att andra st. upphävs.
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Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är
den tryckta utgåvan av författningssamlingen som gäller.

