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Kom igång med vederlagsgrundande skördarmätningar
För att generera vederlagsgrundande skördarmätningar mot leverantör (affärsled 1) behövs
följande:
• Signal i produktionsfilen
• Kontrakt där skördarens mätning ska gälla för vederlag
• Godkänd skördare enligt ”SDCs instruktion för virkesmätning med skördare”
I skördaren
I prd/pri-filen anges en signal för typ av prisräkningsmodell enligt nedan efter
virkesordernumret (fungerar från Sender version 3.03) eller efter apteringslistenumret.
Prisräkningsmodeller
Två huvudmodeller finns; stamvolym samt sortimentsuppdelad.
Stamvolymsmodellen
Om stamvolymsmodellen används kan prisräkning göras på totalvolym per trädslag (ev. med
pris beroende på medelstam) och med annat/olika pris för buntvolym/brännved.
Signal
+ST
+TV
+SB
+TB

Vederlagsvolymen redovisas uppdelad på
Stamvolym per trädslag (SST 42T) exklusive buntvolymen (SSTE 429B) som
särredovisas.
Total stamvolym (SST 429) exklusive buntvolymen (SSTE 429B) som
särredovisas.
Stamvolym per trädslag (SST 42T) exklusive volymen brännved (SST 509) som
särredovisas som SSTE 4299
Total stamvolym (SST 429) exklusive volymen brännved (SST 509) som
särredovisas som SSTE 4299

Det finns även möjlighet att använda ett pris per brösthöjdsdiameterklass och trädslag där
avdrag görs för stamfelsved. Stamfelsved redovisas om sortiment 1x eller 5x apteras trots att
bitens toppdiameterdiameter > 139 mm (annan diametergräns kan beställas per företag). Det
vill säga att trädet håller timmerdimension men av någon anledning apteras massaved eller
brännved på grund av att biten inte uppfyller kvalitetskraven för timmer p g a exempelvis
röta. Stamfelsveden kan också prissättas.
Signal
+SS

Vederlagsvolymen redovisas uppdelad på
Stamvolym exklusive stamfelsved per brösthöjdsdiameter och trädslag samt
totalvolymen buntat SSTE 429B. Totalvolym stamfelsved särredovisas.
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Sortimentsmodellen
Med sortimentsmodellen kan samma prislistor (även stockprislistor) som används för
industrimätta volymer användas.
Signal
+AS
+AM
+SG

Vederlagsvolymen redovisas uppdelad på
Alla apterade sortiment samt totalvolym lump och ospecificerat
Alla apterade sortiment men volymen lump och ospecificerat redovisas som
massaved
Apterade sortiment med SS 01-09 summeras och redovisas som SS 01.
Apterade sortiment med SS 10-19, 43 samt lump och ospecificerade summeras
och redovisas med gemensam massavedskod. Uppdelning på trädslagen tall
(kod 1) och gran (kod 2) samt övriga trädslag (kod >2) som redovisas som löv
(kod 3).

Virkesorder/förstaledskontrakt
I förstaledskontraktet anges Skördarmätning som vederlag (bild 1, nr 1).
Kontraktsrad kompletteras med prislistenummer, prislistehänvisning alt. ett baspris (ingen
prislista behövs utan mfub-pris anges direkt i Fria termer). Se kap. Prisräkning.
Stamvolymsmodellen
För stamvolymsmodellen anges SST 429/42T (stammar) (bild 1, nr 2). Vid SST429/42T
anges även i fliken Mätinformation: mätmetod 2 och 5, mottagare = förste köpare samt VMF
60.

1

2
Bild 1. Här ska stamvolyms-modellen gälla som prisräkningsmodell
(vederlagsgrundande skördarmätningar kommer att ha sortiment 42).
Därför finns det i detta fall en virkesorderrad med SST429.
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Sortimentsmodellen
I virkesordern anges för sortimentsmodellen aktuella sortiment (bild 2, nr 1) eller SST 489
(alla sortiment). Vid SST 489 anges även i fliken Mätinformation: mätmetod 2 och 5,
mottagare = förste köpare samt VMF 60 samt mätsyfte 1.
Bild 2. Förstaledskontrakt
där sortimentsmodellen är
ska gälla som
prisräkningsmodell
(vederlagsgrundande
skördarmätningar kommer
att ha sortiment enligt
apteringslistan).

1

Prisräkning
Enligt aktuell prislista eller baspris.
Prislista anges på aktuell sortimentsrad alt. på rad 00 i förstaledskontraktet.
Vid användning av baspris finns möjlighet att lägga in detta per rad för att få olika pris på
olika sortiment och/eller trädslag. I exemplen nedan visas baspris upplagda för olika trädslag
vid stamprisräkning; ett baspris för barr (511 kr/m3fub) samt ett baspris för löv (275
kr/m3fub).

Bild 4 och 5. Exempel på olika baspris beroende på trädslag vid stamprisräkning.

Termnummer för baspris: 350
Antal tecken: 06
Termvärde: 6 tecken (öre)
Ledtext: Ifylls per automatik
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Skördarmätningar
Vid tolkningen av de insända filerna skapas förutom produktionsmätningarna
(sortimentsfördelad volym, mätsyfte 3 samt stamträdslagsfördelad volym, mätsyfte 6) även
vederlagsgrundande skördarmätningar med mätsyfte 1. Mätplats sätts utifrån den unika SDCidentiteten (gpx-numret) på den insändande skördaren. Mottagningsplats blir 010000,
mottagare blir lika som förste köpare. Samtliga filinsända skördarmätningar har VMFnummer 60.
Följdrutinutgång
Eftersom det vid vederlagsgrundande skördarmätning skapas fler typer av skördartransaktioner än annars så är det viktigt att beställningen på vilka transaktioner som ska gå ut
via företagens egna följdrutinutgångar ses över innan uppstart av vederlagsgrundande
skördarmätning. Kontakta SDCs kundtjänst ang. detta.
Mätbesked
Ordinarie mätbeskedsmodul kan användas men SDC rekommenderar att kvantitet- och
värdemodulen K11 samt tilläggsmoduler (exv. S2 stocknota skördarmätning) används. Då
visas avverkningsföretagets namn i fältet Mätningsansvarig (bild 6, nr 1) samt maskinens
unika identitet (gpx-nummer) i fältet Skördarlag (bild 6, nr 2).
Om avvikande mätbeskedsbeställning ska användas registreras avvikelsebeställningens
identitet i fältet Avvbest i kontraktet i virkesordern. Kontakta SDCs kundtjänst för din
avvikande mätbeskedsbeställning.

1

2
Bild 6. Exempel på
avvikande mätbeskedsbeställning med modul K11.

Om skördaren är kvalitetssäkrad för virkesmätning med skördare (godkänd nivå G) visar
fältet Tredjepartskontroll vem som ansvarar för uppföljningen av att instruktionen följs (bild
7, nr 1).

1
Bild 7. Exempel på en maskin som är godkänd för vederlagsgrundande skördarmätning.
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Uppföljning
Uppföljning av vederlagsgrundande skördarmätning mot leverantör kan göras i
Virkesinformationssystemet (VIS) via funktionen Volymer & värden köpare.
Även när skördarmätning är vald som vederlagsgrundande på förstaledskontraktet skapas det
mätningar för affärsled 1 vid industrimätningen på virkesordern, men utan att det genereras
några mätbesked i detta led. Industrimätningen, ev. prisräknad, kan däremot följas upp via
inmätta volymer i PRINS.

Övrigt
Vederlagsgrundande skördarmätning kan också användas mot köpare i andra affärsled (2-6)
alt. att endast vissa sortiment vederlagsredovisas mot leverantör (affärsled 1).
Vederlagsredovisning mot köpare
Vederlagsredovisning mot köpare beställs genom att sätta + mellan sortimentskod och
mottagningsplats i produktionsfilen. Då skapas en mätningstransaktion för detta sortiment och
denna mottagningsplats. I köparkontraktet i aktuellt affärsled ska Skördarmätning väljas som
vederlag samt att mätsyfte 5 (ankomstmätning för transportavräkning) anges på aktuella
sortimentsrader.
Vederlagsredovisning av vissa sortiment mot leverantör
Möjlighet finns att vederlagsredovisa endast visst/vissa sortiment mot leverantör (tex.
timmersortiment). Detta beställs genom att sätta + efter aktuell/aktuella sortimentskoder.
Dessutom krävs det att två virkesorder upprättas.
Virkesorder nr 1 som innehåller antingen alla sortiment eller aktuella sortiment + 489-rad och
skördarmätning som vederlag.
Virkesorder nr 2 som innehåller samtliga sortiment och industrimätning som vederlag i
förstaledskontraktet.
Skördarrapporteringen görs mot virkesorder nr 1. Skotarrapportering samt industrimätning
görs mot virkesorder nr 2.
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