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1 

Förord 
Med stöd från den tidigare enhetschefen vid Analysenheten på Skogsstyrelsen, 
Magnus Fridh, tog undertecknad år 2006 kontakt med några personer inom skogs-
forskningen, virkesmätningen och Riksskogstaxeringen för att höra efter om det 
fanns ett behov av att revidera omvandlingstalen mellan m3sk och m3f ub. Dessa 
är från 1970-talet och flera skäl talade för att behovet fanns. Personerna bildade en 
liten informell grupp som diskuterade frågan. Den kom fram till att en mindre 
förstudie borde genomföras. Förstudien skulle identifiera och ange storleksord-
ningar för de faktorer som påverkar omvandlingstalen och jämföra storleksord-
ningarna med dem från 1970-talet. Den skulle också ge alternativ för hur eventu-
ella nya omvandlingstal kan byggas upp. 

Undertecknad tog på sig att ansvara för förstudien och utförde merparten av den. 
Ett manus till rapport från förstudien blev klart våren 2007 och den informella 
gruppen konstaterade att en revision av omvandlingstalen borde genomföras. Det 
var emellertid då inte möjligt att få tillräckliga resurser för den. Sedan dess har 
både rapportens färdigställande och genomförandet av revisionen legat på is. 

Behovet av en revision har inte minskat fram till i dag. Det är t.ex. troligt att det 
omvandlingstal 1,20 som Skogsstyrelsen använder vid beräkning av den årliga 
avverkningen i landet i stället borde vara lägre. Trots fortsatta problem med finan-
sieringen av en revision har det varit angeläget för undertecknad att göra rappor-
ten färdig i samband med att jag nu går i pension. Jag hoppas givetvis att revisio-
nen och även en utveckling av omvandlingstalen blir av i en nära framtid. Med 
tanke på att virkesbalanssituationen troligen blir känslig under många år framöver 
är det inte rimligt att ha stor osäkerhet och kanske stora fel i beräkningen av av-
verkningen och i andra beräkningar i vilka omvandlingstalen används. 

Jag vill tacka den informella arbetsgruppen ”Fubens Vänner” för att förstudien 
kom till, för granskning av rapporten och för mycket gott samarbete. Även Jan-
Olov Bäcke ska ha ett stort tack för en noggrann granskning. 

Jönköping i juni 2010 

Sven A Svensson 
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Sammanfattning 
Omvandlingstal mellan fastkubikmeter under bark och skogskubikmeter samt 
omvänt används för olika ändamål inom skogssektorn. Den kanske viktigast an-
vändningen är i beräkningen av den årliga avverkningen i landet utifrån bl.a. vir-
kesförbrukningen. Denna beräkning utförs av Skogsstyrelsen. De nu använda om-
vandlingstalen är från 1970-talet. Det har länge funnits indikationer på att avverk-
ningen överskattas till följd av att omvandlingstalen inte anpassats till förändring-
ar i skogstillståndet samt förändringar inom skogsbruket och skogsindustrin. 

En informell arbetsgrupp med representanter från SLU, Skogforsk, SDC och 
Skogsstyrelsen tog år 2006 initiativ till att genomföra en förstudie för att identifie-
ra och ange storleksordningar för de faktorer som påverkar omvandlingstalen samt 
att jämföra storleksordningarna med dem från 1970-talet. Dessutom skulle förstu-
dien ge alternativ för hur eventuella nya omvandlingstal kan byggas upp. Studien 
utfördes till största delen åren 2006 och 2007 av Sven A Svensson på Skogsstyrel-
sen. Den konstaterade att det fanns ett behov av att revidera omvandlingstalen. En 
sådan revision inleddes aldrig på grund av problem med finansieringen. Inte heller 
rapporteringen av förstudien slutfördes. Nu har emellertid en rapport färdigställts. 

Av de faktorer som påverkar omvandlingstalen är barkvolymen den mest betydel-
sefulla. Förstudien visar att de barkvolymprocenter som används i nuvarande 
omvandlingstal är osäkra och att de skulle behöva kontrolleras. Förändringar i 
skogstillstånd, avverkningen sammansättning m.m. mellan 1970- och 2000-talet 
har påverkat barkvolymprocenterna i ringa grad. Andra faktorer som förändrats 
betydligt mer är volymen toppar och redovisningen av volymfel och vrak. 
Beräkningar som gjorts visar att det nu finns behov att även beakta faktorerna 
stubbhöjd, högstubbar samt fäll- och kapspån. Vid bestämningen av de nuvarande 
omvandlingstalen tog man inte hänsyn till att skogskubikmetern troligen avser 
fysikalisk (= xylometermätt) volym medan fastkubikmetern under bark avser en 
formutjämnad volym, dvs. utbuktningar räknas bort och inbuktningar läggs till. 
Detta är en allvarlig brist. 

Sammanfattningsvis visar förstudien att användningen av ett i dag troligen mer 
rättvisande omvandlingstal skulle ge en årlig avverkningsvolym som är 1,0 % 
eller 0,7 miljoner m3sk mindre än den som redovisas som officiell statistik. Felet 
kan mycket väl vara större än så. Det är inte rimligt med denna osäkerhet i 
Skogsstyrelsens beräkning av den årliga avverkningen i landet bland annat med 
tanke på att virkesbalanssituationen är känslig och förväntas förbli känslig 
underöverskådlig tid. Även i många andra användningar av omvandlingstalen är 
fel av den uppskattade storleksordningen oacceptabla. 

Det föreslås att Skogsstyrelsen initierar en revision och ett utvecklingsarbete som 
innebär att ett system för omvandlingstal tas fram. Systemet bör bli mer flexibelt 
och transparent än de nuvarande omvandlingstalen. Bl.a. ska användare kunna sätt 
in egna värden på de påverkande faktorerna. 
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1 Inledning 
De allmänt använda omvandlingstalen mellan m3sk och m3f ub och omvänt är 
framtagna under 1970-talet av Zachris Tamminen (Anon. 1978) och bygger till 
största delen på material från detta decennium. 

Tabell 1. Omvandlingstal mellan m3f ub och m3sk enligt Anon. (1978). 

Område Omvandlingstal 

1. Norra Sverige 1,21 

2. Mellersta Sverige 1,19 

3. Södra Sverige 1,19 

Hela landet 1,20 

 

Vid beräkningen av dessa omvandlingstal har hänsyn tagits till faktorerna bark-
volymprocent, spill i skogen i skogen samt volymfel och vrak vid virkesmätning-
en. 

Det finns flera skäl att anta att avverkningarnas sammansättning och även andra 
faktorer som inverkar på omvandlingstalen har förändrats sedan dess, bl.a.: 

• Stubbhöjden har troligen minskat genom övergången till skördaravverkning. 
I omvandlingstalen i tabell 1 har förutsatts att stubbhöjden är 1 % av träd-
höjden. 

• Även barkvolymandelen har troligen minskat till följd av att det avverkade 
virket har blivit grövre och att lövträdsandelen av avverkningen har minskat. 

• Andelen lump och övrigt spill i skogen har minskat. 

• Högstubbar vid avverkning är en relativt ny företeelse. 

• Toppar tillvaratas i ökande grad genom insamling av grot vid avverkning. 
Utnyttjande av stubbar för energiändamål kan bli aktuellt i en nära framtid. 

Dessutom kan det i dag finnas bättre uppskattningsmetoder än dem som användes 
vid framtagandet av omvandlingstalen ovan. 

Denna förstudie syftar till att:  

• Identifiera och ange storleksordningar för de faktorer som påverkar om-
vandlingstalen och så långt som möjligt jämföra storleksordningarna med 
dem från 1970-talet. 

• Ge alternativ för hur eventuella nya omvandlingstal kan byggas upp för att 
passa till olika användningsområden och ange för- och nackdelar med dessa. 

Det bör observeras att förstudien endast behandlar omvandlingstalet mellan m3sk 
och m3f ub. Det finns troligen också behov av att se över andra omvandlingstal 
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t.ex. det mellan m3s och m3f ub. Behov av detta slag får tas upp i annat samman-
hang. 

Förstudien har initierats av en informell arbetsgrupp bestående av: 

Lars Björklund, SDC 
Christina Lundgren, SDC 
Mats Nylinder, SLU 
Sven A Svensson, Skogsstyrelsen (Sammankallande) 
Bertil Westerlund, SLU 
Lars Wilhelmsson, Skogforsk 

Författaren utförde förstudien med stöd av övriga i gruppen som också granskat 
rapporten och kommit med värdefulla synpunkter på den. 

4 
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2 Definitioner samt 
användningsområden för 

omvandlingstal 
Vid volymmätning av stockar skiljer man enligt Björklund m.fl. (2009) mellan: 

• fysikalisk volym vilken exempelvis erhålls om stocken xylometermäts och  
• formutjämnad volym vilket innebär att måttillägg respektive måttavdrag 

görs om det finns in- respektive utbuktning vid måttstället för diameter.  
 

Eftersom utbuktningar är vanligare än inbuktningar är den fysikaliska volymen 
större än den formutjämnade. 

Någon mer precis definition för m3sk än den som finns i Skogsordlistan (Sveriges 
skogsvårdsförbund & TNC 1994) har inte påträffats: 

Volymen i kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive bark ovan stubbskär 
(Vid riksskogstaxering räknas till skogskubikmeter volym mellan 1 % av 
stamhöjden och översta toppskottet.) 

Det är således oklart om det är trädstammens fysikaliska eller formutjämnade 
volym som avses. Det har inte funnits tid att tillräckligt grundligt undersöka 
vilken volym som ges av de trädvisa volymfunktioner som används mest i Sverige 
(Näslund 1947 och Brandel 1990). Detta måste närmare undersökas. Det är dock 
troligt att det är den fysikaliska volymen som avses eftersom varken Näslund i 
flera publikationer eller Brandel nämner något om att en formutjämning utförts 
när volymerna för de sektionskuberade trädstammarna i materialet till 
regressionsanalysen beräknades. 

Måttet m3f ub är det allmänt använda handelsmåttet för rundvirke. Sveriges 
skogsvårdsförbund & TNC (1994) redovisar en generell definition för fastvolym:  

Volym av materialmängd, frånräknat mellanrum mellan materialets bitar  

Denna definition säger inget om det är fysikalisk eller formutjämnad volym som 
avses. Genom Skogsstyrelsens föreskrifter för virkesmätning (de nuvarande 
SKSFS 1999:1) och genom praxis avser m3f ub den formutjämnade volymen. 

Omvandlingstalen mellan m3f ub och m3sk har flera användningsområden, främst: 

• Beräkning av avverkning i m3sk baserad på virkesförbrukning i m3f ub, t.ex. 
Skogsstyrelsens (2010) och SDC:s (2006) beräkningar.  

• Beräkning av virkesutfall vid avverkning i m3f ub baserad på virkesförråd i 
m3sk. Utförs inom logistik, virkesallokering, skogliga konsekvensanalyser 
(SKA), skogsskötselkalkyler m.m. 

• Grov beräkning av bark- och toppvolymer i virkesutfallet i t.ex. 
energiberäkningar. 

5 
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Det bör observeras, som framgår senare, att det kan beroende på användningsom-
råde behövas flera typer av omvandlingstal eller kanske ett ”system” för omvand-
lingen. 

6 
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3 Faktorer som påverkar 
omvandlingstalen 

I nedanstående flödesschema kan flera av de faktorer som påverkar omvandlings-
talen identifieras. 

 

 

Två olika typer av faktorer kan urskiljas som påverkar omvandlingstalen och som 
kan ha förändrats sedan 1970-talet: 

Typ 1. Faktorer som hänger samman med skogstillståndet och beteendet i skogs-
bruket och hos virkesanvändarna, huvudsakligen skogsindustrin och 
energisektorn.  

Typ 2. Faktorer som hänger samman med uppskattningsmetoderna. 

7 
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Faktorer av typ 1 av intresse här är: 

Faktor av typ 1 Kommentar 
Avverkningens sammansättning med avse-
ende på trädslag, dimension och geografiskt 
ursprung 

Påverkar barkvolymprocenten. 

Minsta toppdiameter och fallande- eller stan-
dardlängder för massaved 

Minimidiametern i topp har troligen inte för-
ändrats nämnvärt sedan 1970-talet. Stan-
dardlängder tillämpades i stor utsträckning i 
södra och mellersta Sverige i slutet av 1900-
talet. Idag används fallandelängder till största 
delen i hela landet. 

Kvarlämnade upparbetade stamdelar   – 
topp, stock och lump (del av stock) 

Virkesspillet uppträder framför allt vid av-
verkningsplatsen  men även vid terräng-
transport, vid avlägg, vid vidaretransport 
samt vid terminal eller industri 
Observera att en del av virkesspillet kan 
komma att tillvaratas t.ex. för energiändamål 
bl.a. i form av grot. Det finns således en risk 
för att den totalt avverkade volymen i m3sk 
med nuvarande omvandlingstal överskattas 
om dessa kvantiteter även ingår i uppskatt-
ningen av stamved för energi. 

Stubbhöjd Har troligen minskat sedan 1970-talet och är 
lägre än 1 % av trädhöjden. 

Högstubbar Ställande av högstubbar är en relativt ny 
företeelse som inte existerade på 1970-talet. 

Hanteringen av volymfel och vrak i virkes-
mätningen 

Volymen av s.k. volymfel och vrak ingår nu-
mera normalt i virkesredovisningen, vilket 
inte var fallet på 1970-talet. 

Stubbrytning Denna åtgärd testas i dag och kan få stor 
omfattning i framtiden. 

 

Faktorer av typ 2 av intresse här är:  

Faktor av typ 2 Kommentar 
Barkvolymprocenten då hänsyn tagits träd-
slag, dimension och geografiskt ursprung. 

De procenttal som använts i nuvarande om-
vandlingstal grundas på ett flertal undersök-
ningar från 1960- och 1970-talet. Det råder 
stor osäkerhet om vilken kvalitet och giltighet 
de har i dag.   

Spån från fällning och kapning Ingen hänsyn har tagits till detta i nuvarande 
omvandlingstal. 

Krympning mellan avverkning och virkesmät-
ning 

Ingen hänsyn har tagits till detta i nuvarande 
omvandlingstal. Är dock sannolikt mindre i 
dag än på 1970-talet till följd av kortare lag-
ringstider. Kan bli ännu mindre i framtiden då 
skördarmätning tillämpas. 

Kvarlämnade fällda hela träd Ingen hänsyn har tagits till detta i nuvarande 
omvandlingstal. Har samband med främst 
arealomfattningen av föryngringsavverkning, 
gallring och röjning. Bör ha minskat något 
åtminstone i relativa tal. 

Kvarlämnade stamdelar efter avlägg och 
fram till virkesmätning vid industri 

Ingen hänsyn har tagits till detta i nuvarande 
omvandlingstal. 

m3sk avser fysikalisk volym medan m3f ub 
avser formutjämnad volym 

Ingen hänsyn har tagits till detta i nuvarande 
omvandlingstal 
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4 Typ 1-faktorer 

4.1 Barkvolym 
Barkvolymen påverkas i hög grad av avverkningens sammansättning. I tabellerna 
2-4 nedan redovisas avverkningens fördelning på diameterklasser, trädslag resp. 
landsdelar enligt Riksskogstaxeringen 1973-1977 (Svensson 1980) resp. 1999-
2003 (SLU 2005). 

Tabell 2. Avverkningsvolymens fördelning på diameterklasser (DBH i centimeter) enligt 
Riksskogstaxeringen. Alla ägoslag. 

Tax-år -9 10- 15- 20- 25- 30- 35- 45- Totalt 
 %         
1973-1977 5,6 10,5 15,8 18,3 18,0 13,6 14,7 3,5 100,0 
1999-2003 4,6 10,0 16,1 17,9 18,4 15,4 15,0 2,6 100,0 
 

Andelen av den avverkade volymen som härrör från träd med en brösthöjdsdia-
meter på minst 25 cm har ökat från 49,8 till 51,4 % mellan 1973-1977 och 2000-
2004. Detta verkar sänkande på barkvolymprocenten. 

Tabell 3. Avverkningsvolymens fördelning på trädslag enligt Riksskogstaxeringen. Alla 
ägoslag. 

Tax-år Tall Gran Lövträd Totalt 
 %    
1973-1977 34,6 54,4 11,1 100,0 
1999-2003 35,7 55,5 8,9 100,0 

 

Förändringar sedan 1970 talet har framför allt skett beträffande björk som minskat 
sin andel av avverkningen med ca 2 procentenheter. Tall och gran har ökat sin 
andel med vardera 1 procentenhet. Det är svårt att bedöma hur mycket dessa 
förändringar har påverkat den genomsnittliga barkvolymprocenten för hela landet. 
Troligen har den minskat något. 

Tabell 4. Avverkningsvolymens fördelning på landsdelar enligt Riksskogstaxeringen. Alla 
ägoslag. 

Tax-år N Norrland S Norrland Svealand Götaland Totalt 
 %     
1973-1977 15,4 22,6 32,1 30,0 100,0 
1999-2003 15,9 27,2 23,6 33,3 100,0 

 

Andelen avverkningsvolym har ökat i södra Norrland och Götaland samt minskat 
i Svealand. Andelen är praktiskt taget oförändrad i norra Norrland. Inverkan på 
den genomsnittliga barkvolymprocenten för hela landet är troligen liten. 

9 
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För att studera hur barkvolymprocenten sammantaget har förändrats sedan 1970-
talet har följande beräkningar utförts. Barkvolymen uttryckt som avdragsprocent 
för virkesförrådet på skogsmark enligt Östlin (1963) med uppdelning på diame-
terklass (brösthöjd), trädslagen tall, gran och björk samt på Riksskogstaxeringens 
regioner i taxeringen 1938-1952 har utnyttjats. Dessa avdragsprocenter har tilläm-
pats på avverkningen 1968-1972 och 2000-2004 enligt Riksskogstaxeringen. På så 
sätt erhålls med avverkningen vägda medeltal för avdragsprocenten per trädslag 
och region, totalt per region, per trädslag i hela landet samt totalt för hela landet 
vid två olika tidpunkter. Regionindelningen framgår av figur 1 och beräkningsre-
sultatet av tabell 5. 

 

Figur 1. Regionindelning i den andra Riksskogstaxeringen och enligt Östlin (1963). 

Tabell 5. Barkvolymprocenter (avdrag) för avverkningen på skogsmark under två perioder. 
Riksskogstaxeringen. 

Reg. 
Träd-
slag Taxeringsår Reg. 

Träd-
slag Taxeringsår 

  1968-
1972 

2000-
2004 

  1968-
1972 

2000-
2004 

I Tall 14,23 13,80 IV Tall 17,08 17,50 
 Gran 19,25 18,20  Gran 13,53 13,49 
 Björk 18,28 17,55  Björk 17,01 17,01 
 Totalt 16,52 15,86  Totalt 14,95 14,94 
        
II Tall 14,15 13,78 V Tall 18,79 18,82 
 Gran 16,64 15,90  Gran 13,08 13,10 
 Björk 16,95 16,75  Björk 19,21 19,12 
 Totalt 15,83 15,21  Totalt 15,03 14,15 
    
III Tall 14,52 15,07 Hela  Tall 15,60 15,32 
 Gran 14,88 14,96 landet Gran 14,79 14,75 
 Björk 17,01 16,70  Björk 17,40 17,22 
 Totalt 14,90 15,11  Totalt 15,29 15,14 

10 
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Förändringarna i barkvolymprocenterna är på riksnivå relativ små vilket styrker 
analysen ovan. För hela avverkningsvolymen är minskningen 0,15 procenenheter. 
Inom enskilda regioner, både totalt och för enskilda trädslag, är förändringarna 
större. Slutsatsen är att det är ett gränsfall om det är motiverat eller inte att försöka 
korrigera barkvolymprocenten i omvandlingstalet för hela landet till följd av för-
ändringarna i avverkningens sammansättning. Men de regionala och trädslagsvisa 
förändringarna motiverar en korrigering, som därmed kommer att påverka även 
procenterna på riksnivå. 

Det antas vid sammanräkningen i kapitel 7 att barkvolymen i dag är 0,15 procent-
enheter lägre än i nuvarande omvandlingstal. 

Som framgår senare i avsnitt 5.2 finns det andra problem med barkvolymprocen-
ten som måste beaktas. 

4.2 Toppar 
Ingen undersökning har påträffats som visar om minsta tillåtna toppdiameter för 
massaved har förändrats sedan 1970-talet. Om man undantar den minskning av 
toppdiametrarna som är följden av den ökade användningen av fallandelängder i 
södra Sverige är dock effekten på toppvolymen troligen liten av eventuella 
förändringar i minsta toppdiametern.  

I en av Skogsstyrelsen år 1966 genomförd stamundersökning som refereras av 
Anon. (1978) anges andelen topp i procent av gagnvirkesvolymen (tilläggspro-
cent) för fallande- resp. standardlängd (3 m) för massaved. I tabell 6 nedan har 
dessa procenttal räknats om till procent av totalvolymen (avdragsprocent). 

Tabell 6. Volymen toppar i procent av totalvolymen vid tillämpning av fallande- resp. stan-
dardlängder (3 m) för massaved. Efter Anon. (1978). 

Landsdel Fallandelängd Standardlängd 

 %  

Norrland 2,8 5,6 

Svealand 1,9 4,0 

Götaland 1,7 3,8 

Hela landet 2,2 4,6 

 

I det nuvarande omvandlingstalet antogs utifrån att fallandelängder tillämpades i 
hela Norrland och delvis i Svealand och Götaland att toppvolymen var 3,5 % av 
gagnvirkesvolymen (volym exkl. topp) eller 3,4 % av totalvolymen. Troligen 
avser uppgifterna volymen på bark (Se kommentar i avsnitt 5.5.).   Observera att 
på 1970-talet tillvaratogs knappast någon grot. 

 Rimligtvis bör toppvolymandelen ha minskat till i dag när fallandelängder tilläm-
pas för nästan hela avverkningsvolymen i landet. Spillet är därmed mindre även 
om grot inte tas tillvara. Det är troligt att volymen toppar nu är i storleksordningen 
2,5 %, dvs. en minskning med ca 1 procentenhet sedan 1970-talet, eller kanske 

11 



RAPPORT NR 7/2010 
 

ännu lägre. Resultatet styrks i viss mån av resultat från en virkesspillinventering 
utförd 1980 (Walldén 1982) som visade att andelen toppar av totalvolymen var 
2,52 % för hela landet.  Se även i nästa avsnitt.  

Kanske är toppvolymandelen i dag till och med betydligt lägre än 2,5 % men det 
antas ändå av försiktighetsskäl att andelen har minskat med 1,0 % sedan 1970-
talet och denna uppskattning används i sammanräkningen i kapitel 7. 

Det är nödvändigt att beakta grotanvändningen vid eventuellt framtagandet av nya 
omvandlingstal så att andelen spill i form av toppar får ett korrekt värde. 

4.3 Lump och upparbetat virke 
I detta avsnitt studeras lump och dessutom upparbetat virke trots att det senare 
egentligen i första hand är en är en typ 2-faktor eftersom hänsyn inte togs till den i 
de nuvarande omvandlingstalen. Detta beror på att skattningen som framgår nedan 
numera avser en sammanlagning av dessa båda faktorer. 

Den senaste särskilda virkesspillinventeringen har redovisats av Walldén (1982) 
och genomfördes år 1980 i anslutning till Riksskogstaxeringen. En tidigare in-
ventering utförd år 1975 har redovisats av Bengtsson (1976). Nuvarande omvand-
lingstal baseras på resultat från denna tidigare inventering. Aktuella uppgifter om 
kvarlämnade stamdelar med undantag av toppar kan numera fås från Riksskogs-
taxeringens inventering av död ved men utan uppdelning på lump och upparbetat 
virke. I de båda virkesspillinventeringarna var minimilängden för lump 0,2 meter 
och ingen minimidiameter tillämpades. I inventeringen av död ved är minimiläng-
den 1,3 meter och minimidiametern 10 cm mätt 1,3 meter från rotändan (grovän-
dan). Resultaten från de tre inventeringarna som redovisas i tabell 7 är därför inte 
helt jämförbara. Kvarlämnade fällda hela träd är inte med i redovisningen. Uppar-
betat virke är hel timmerstock eller hel massavedsbit som kvarlämnats eller kvar-
glömts. 

Tabell 7. Volymen kvarlämnat stamvirke i procent av totalt avverkad volym enligt tre inven-
teringar. Alla ägoslag. Hela landet. 

Inventering Lump Upparbetat 
virke 

Totalt 

Virkesspillinventering 1975 0,69 0,46 1,15 

Virkesspillinventering 1980 0,84 0,45 1,29 

Riksskogstaxeringen 1998-2004 - - 0,791) 

1) Innefattar både lump och upparbetat virke men med högre minimidimensioner med 
avseende såväl längd som diameter. Se texten. 

Med tanke på att de båda virkesspillinventeringarna inkluderade klenare och 
kortare lump och upparbetat virke än den nuvarande inventeringen av död ved är 
det sannolikt att den totala andelen lump och upparbetat virke inte har förändrats 
nämnvärt de senaste tre decennierna. Möjligen har den minskat något sannolikt 
dock högst med 0,5 procentenheter. 
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I nuvarande omvandlingstal har ingen hänsyn tagits till kvarlämnat/kvarglömt 
upparbetat virke och inte heller till ”onormalt” höga stubbar främst beroende på 
osäkerheten i grundmaterialen. Lump ingår däremot med 0,3 %. Uppskattningen 
är baserad på virkesspillinventeringen 1975 men har halverats eftersom hänsyn 
togs till att massavedsföreskrifterna ändrades 1977 och godkände en större andel 
röta i veden än tidigare. 

I sammanräkningen i kapitel 7 antas att lumpandelen inte har förändrats utan är 
kvar på 0,3 %. Det förkommer troligen fortfarande en viss volym spill i form av 
upparbetat virke. Det antas att den är 0,2 %. 

4.4 Stubbhöjd 
Virkesförrådet uttryckt i m3sk för de viktigaste trädslagen skattas vanligen med 
funktioner framtagna av Näslund (1947) eller Brandel (1990). Näslunds funktio-
ner förutsätter en stubbhöjd som är 1 % av trädhöjden medan Brandel har redovi-
sat både funktioner av detta slag och funktioner som ger volymen ovan mark, dvs. 
inklusive stubbe. I nuvarande omvandlingstal förutsätts att volymen är beräknad 
över stubbhöjden 1 % av trädhöjden, varvid ingen hänsyn tagits vare sig till högre 
eller lägre stubbhöjd än denna. 

Under de senaste 25-30 åren har maskinell fällning introducerats på bred front. 
Under senare år har skördaravverkning svarat för gissningsvis nio tiondelar av den 
totala avverkningsvolymen i landet. Den maskinella fällningen har skapat förut-
sättningar för en lägre stubbhöjd än 1 % av trädhöjden. En allt kortare period 
under året med djup snö kan också ha bidragit. 

Riksskogstaxeringen mäter sedan 2003 stubbhöjden i fält. I tabell 8 redovisas me-
delvärden för stubbhöjder enligt material från åren 2003-2005.  
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Tabell 8. Medelhöjd ovan mark för stubbar enligt Riksskogstaxeringen 2003-2005. 

  Brösthöjdsdiameter, cm   
Område Trädslag -9 10- 20- 30- 40- 
  cm     
N Norrland Tall 4,1 13,0 11,6 13,1 49,3 
 Gran 3,1 12,7 13,9 20,3 0,0 
 Lövträd 1,6 15,6 17,6 15,3 0,0 
 Totalt 2,6 13,5 13,0 16,2 49,3 
       
S Norrland Tall 5,7 15,9 16,1 19,0 16,3 
 Gran 5,2 16,6 19,9 25,1 24,9 
 Lövträd 2,2 18,2 30,1 0,0 0,0 
 Totalt 4,2 16,6 19,1 22,3 19,8 
       
Svealand Tall 2,7 14,4 13,5 17,9 21,2 
 Gran 3,7 16,5 18,4 23,5 38,8 
 Lövträd 2,0 15,4 18,7 12,0 21,1 
 Totalt 2,8 15,5 16,7 20,7 26,3 
       
Götaland Tall 4,6 13,5 14,0 16,7 16,9 
 Gran 4,0 13,6 17,4 24,4 26,5 
 Lövträd 3,6 19,2 18,4 17,7 31,5 
 Totalt 3,9 14,5 16,7 21,6 25,2 
       
Hela landet Tall 4,2 14,4 13,8 16,6 20,7 
 Gran 4,1 15,0 17,7 23,6 27,6 
 Lövträd 2,4 17,2 21,5 16,4 25,3 
 Totalt 3,4 15,1 16,5 20,3 25,0 

 

Resultatet antyder att stubbhöjden för flertalet diameterklasser inom resp. trädslag 
i genomsnitt är lägre än 1 % av trädhöjden. Utifrån bl.a. dessa medelstubbhöjder 
har överslagsberäkningar utförts som kortfattat beskrivs nedan. 

För tre typträd av tall resp. gran beräknades med hjälp av Edgren-Nylinders 
(1949) avsmalningsfunktioner volymen under bark av de koner som approximerar 
stamdelar mellan stubbhöjden 1 % av trädhöjden och en antagen faktisk stubbhöjd 
som är 1,4, 1,2, 0,8 resp. 0,6 % av trädhöjden. Volymen uttrycktes i procent av 
stamvolymen under bark enligt Brandel (1990). Typträden hade brösthöjdsdia-
metern 15, 25 resp. 35 cm under bark. Det visade sig att denna stubbvolym var 
tämligen oberoende av rimliga kombinationer av brösthöjdsdiameter och trädhöjd. 
Se tabell 9. 
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Tabell 9. Avvikelse mellan stamvolym vid stubbhöjden 1 % av trädhöjden och stamvolymen 
vid andra stubbhöjder. Procent av stamvolym vid stubbhöjden 1 % av trädhöjden. 

Typträd Stubbhöjd i procent av trädhöjd 

 1,4 % 1,2 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 

Tall 15 cm -1,10 -0,56 0,57 1,17 1,81 

Tall 25 cm -1,06 -0,54 0,56 1,14 1,76 

Tall 35 cm -1,05 -0,53 0,55 1,12 1,74 

Gran 15 cm -1,18 -0,60 0,62 1,26 1,96 

Gran 25 cm -1,15 -0,58 0,60 1,23 1,91 

Gran 35 cm -1,14 -0,58 0,60 1,23 1,90 

 

Därefter beräknades hur den faktiska och funktionsberäknade avverkningsvoly-
men, till följd av avvikelsen mellan faktisk och i volymfunktionerna antagen 
stubbhöjd, skiljer sig åt. Beräkningarna avsåg norra resp. södra Sverige. Härvid 
valdes tre typträd med diametrar lika som för ovanstående typträd av tall resp. 
gran i vardera området. Trädhöjden bestämdes utifrån samband mellan diameter 
och trädhöjd enligt Svensson & Braide (1987). Volymen bestämdes med Brandels 
(1990) volymfunktioner. 

Den relativa avvikelsen i stamvolym bestämdes med hjälp stubbhöjder som be-
dömts utifrån tabell 8 och interpolering av värdena i tabell 9. Därefter beräknades 
med avverkningsvolymen enligt Riksskogstaxeringen 2001-2005 vägda medel-
värden för den relativa avvikelsen i volym. Resultatet visas i tabell 10. 

Tabell 10. Med avverkningsvolymen vägda relativa avvikelser mellan stamvolymer vid 
stubbhöjden 1 % och stamvolymer enligt faktiska stubbhöjder åren 2001-2005. Procent. 

Område Trädslag Avvikelse 

  % 

Norra Sverige Tall 0,54 

 Gran 0,03 

 Totalt 0,27 

Södra Sverige Tall 0,59 

 Gran 0,14 

 Totalt 0,29 

Hela landet Tall 0,57 

 Gran 0,11 

 Totalt 0,29 
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En slutsats som kan dras av tabellvärdena är att den årliga avverkningsvolymen i 
hela landet uttryckt i m3sk bör vara ca 0,3 % mindre än dem som redovisas i dag 
eftersom den baseras på antagandet att stubbhöjden är 1 % av trädhöjden. Skillna-
derna i volymavvikelsen mellan landsdelarna är marginell men ganska stor mellan 
tall och gran. Det senare beror sannolikt på att det är svårare att ta låga stubbar av 
gran till följd av en stor förekomst av rotben hos detta trädslag. Detta gäller fram-
för allt de grova träden. 

Slutsatsen beträffande omvandlingstalen är att hänsyn bör tas till att stubbhöjden i 
dag är lägre än 1 % av trädhöjden. I sammanräkningen i kapitel 7 antas den fak-
tiska stamvolymen vara 0,29 % högre än den funktionsberäknade. 

4.5 Högstubbar 
Sedan 10-15 år tillbaka tillskapas ofta högstubbar vid föryngringsavverkning för 
att gynna den biologiska mångfalden. Högstubbarna kan betraktas som ett slags 
spill. 

Volymen högstubbar kan uppskattas med material dels från inventeringen Polytax 
(Skogsstyrelsen 2003) som utförs av Skogsstyrelsen, dels från Riksskogstaxering-
en. Uppskattningen i Polytax görs 1-2 år efter föryngringsavverkningen. Enligt 
Skogsstatistisk årsbok var volymen högstubbar enligt Polytax för åren 2003-2005 
0,4 m3sk per hektar. Volymen per hektar har fram till dessa år varit stigande. Are-
alen föryngringsavverkning var 227 000 hektar enligt Riksskogstaxeringen år 
2003 och 186 000 hektar för åren 1999-2003. Om man antar att arealen som tids-
mässigt ”matchar” Polytax-resultaten är 200 000 hektar skulle totalvolymen 
ställda högstubbar vara 80 000 m3sk. Med en ungefärlig totalavverkning på 84 
miljoner m3sk blir andelen högstubbar av totalavverkningen ca 0,1 %. 

I Riksskogstaxeringens inventering av död ved registreras högstubbar högre än 
1,3 meter med en diameter vid 1,3 meter större än 10 cm. Material från åren 1998-
2004 visar att den genomsnittliga volymen av de årligen ställda högstubbarna är 
100 000 m3sk. Överensstämmelsen med Polytax-resultaten är ganska god. 

Slutsatsen är att man vid ev. framtagning nya omvandlingstal bör ta hänsyn voly-
men högstubbar. I sammanräkningen i kapitel 7 antas andelen av den totala av-
verkningsvolymen vara 0,1 %. 

4.6 Volymfel och vrak 
Volymfel är differensen mellan virkets bruttovolym och den volym som ”blir 
kvar” efter vid virkesmätningen gjorda längd- och diameteravdrag för sågtimmer 
och volymavdrag för massaved (nettovolym). Vrak är sådant virke, timmer eller 
massaved, vars kvalitet inte uppfyller sortimentskraven.  

När de nuvarande omvandlingstalen togs fram i mitten av 1970-talet ingick inte 
vare sig volymfel eller vrak i virkesredovisningen. Vid bestämningen av omvand-
lingstalen var man således tvingad att ta hänsyn härtill om dessa skulle användas 
för att skatta avverkningen i m3sk utifrån virkesförbrukningen och volymen upp-
skattades till 1,7 % (tilläggsprocent) av virkesförbrukningen, varav volymfel 0,7 
och vrak 1,0 %. Motsvarande avdragsprocent blir 1,67, 0,70 resp. 0,99. 
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Numera är det normalt att redovisa bruttovolymen, dvs. volymen inkl. volymfel 
och vrak.  

Det bör också observeras att en till fullo tillämpad bruttoredovisning kan förorsa-
ka problem vid bestämning av ev. nya omvandlingstal. De volymer som vrakas 
och inte används i den industri vid vilken den första virkesmätningen utförs kan 
säljas vidare för annan användning, t.ex. i massaindustri (gäller sågtimmer) eller i 
energiproduktion (gäller både sågtimmer och massaved). Det finns således en risk 
för att volymer blir dubbelräknade när man utifrån virkesförbrukningen vill skatta 
avverkningen i m3sk. Mycket tyder emellertid på att de företag, framför allt 
sågverksföretag, som lämnar uppgifter till den s.k. VMR-undersökningen (SDC 
2006) inte inkluderar rundvirke som sålts vidare som massaved i sin rapportering 
av virkesförbrukningen. 

Vid sammanräkningen i kapitel 7 görs det försiktiga antagandet att det även i dag 
finns lite oredovisade volymfel och vrak och sätter avdragsprocenten till 0,2 %, 
dvs. en minskning med 1,5 procentenheter i förhållande till motsvarande procent-
sats i de nuvarande omvandlingstalen. 

4.7 Stubbrytning 
Stubbrytning bedrivs i dag försöksmässigt. Med tanke på det ökande behovet av 
energived är det inte osannolikt att denna åtgärd inom en nära framtid kommer att 
genomföras i stor skala. I Finland finns redan en storskalig tillämpning. Blir den 
storskalig även i Sverige kan det bli nödvändig att ta hänsyn till detta vid bestäm-
ning av eventuella nya omvandlingstal i det fall då stubbvirke räknas in i virkes-
förbrukningen.  
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5 Typ 2-faktorer 

5.1 Barkvolymprocenten 
Barkvolymprocenten ”svarar för” mer än hälften av omvandlingstalen. De bark-
volymprocenter (avdrag) för avverkningen som redovisats av Östlin (1963) är 
avsevärt högre än dem (Anon. 1978) som användes vid framtagningen av nuva-
rande omvandlingstal. För hela landet och samtliga trädslag är den förra 15,7 % 
(15,1 % för avverkningen 2001-2005 enligt tabell 5 i avsnitt 4.1) medan den 
senare är 11,7 %.  

Östlin baserade sina barkvolymprocenter på material från Riksskogstaxeringen 
1938-1952. Det är sannolikt att barktjockleken och därmed barkvolymprocenten 
överskattades på grund av den mätmetod som tillämpades. En annan tänkbar fel-
källa är sättet att beräkna barkvolymen. Den beräknas som differensen mellan 
volymen på och under bark enligt Näslunds volymfunktioner. Denna felkälla har 
inte undersökts i denna förstudie. 

Vid framtagningen av nuvarande omvandlingstal hämtade Anon. (1978) uppgifter 
om bl.a. barkvolymer från en av Skogsstyrelsen utförd undersökning av sågtim-
mer och massaved. Rapporten från denna undersökning har trots efterforskningar 
inte kunnat påträffas. 

På grund av osäkerheten om kvaliteten i använda barkvolymprocenter är de an-
geläget att kontrollera och vid behov revidera dem utifrån ett mer aktuellt grund-
material. 

5.2 Spån från fällning och kapning 
De nuvarande omvandlingstalen tar inte hänsyn till det spill i form av spån från 
fällning och kapning som lämnas kvar i skogen vid avverkning. För att uppskatta 
storleksordningen för detta spill har följande enkla överslagsberäkning utförts. 

Bredden på skördarens sågkedja är enligt uppgift från en maskintillverkare nor-
malt 5-6 mm. Vi antar nu att den genomsnittliga sammantagna stocklängden för 
timmer och massaved är 4,5 m och att träden är koner samt bortser från toppen. 
Dessutom antas att sågsnittet är 6 mm brett. För två träd med en höjd av 13,5 resp. 
27,0 m exkl. topp får man då 4 resp. 7 kapställen inkl. fällskäret. Summan av 
höjderna för de stympade koner, som sågsnitten utgör blir då blir 24 resp. 42 mm. 
De stympade konernas andel av totalvolymen antas vara densamma som deras 
andel av höjden och blir då 0,18 % för trädet med höjden 13,5 m och 0,16 % för 
trädet med höjden 27,0 m.  

Slutsatsen är att spånen från fällning och kapning inte förefaller vara försumbar 
och att hänsyn bör tas till dem vid bestämning av nya omvandlingstal. I samman-
räkningen i kapitel 7 används 0,17 % som skattning för andelen spån. 
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5.3 Krympning mellan avverkning och virkesmätning 
Genom att virket och barken torkar mellan avverkning och virkesmätning och 
därmed krymper är detta en tänkbar faktor att beakta vid bestämning av omvand-
lingstal. Erfarenheten är dock att krympningen vid användning av nuvarande lo-
gistiksystem med korta lagringstider är marginell (Nylinder muntl. komm.). Dess-
utom kommer sannolikt skördarmätning att tillämpas i ökande omfattning i fram-
tiden. Då finns ingen krympning att ta hänsyn till. Slutsatsen är att man bör kunna 
bortse från krympningen.  

5.4 Kvarlämnade fällda hela träd 
Ingen hänsyn till volymen av kvarlämnade fällda hela träd har tagits i nuvarande 
omvandlingstal. Vid Skogsstyrelsens beräkning av avverkningen ingår denna vo-
lym som en särskild komponent, som åtminstone inte bör ingå i dessa omvand-
lingstal om de revideras. Volymen kvarlämnade fällda hela träd uppdateras lö-
pande med hjälp av Riksskogstaxeringens material. Man kan dock tänka sig att 
kvarlämnade fällda hela träd ingår i ett system för omvandlingstal.  

5.5 Kvarlämnade stamdelar  
I de nuvarande omvandlingstalen har virkesspillet fram till och med vägavlägg 
beaktats, däremot inte eventuellt spill i senare led i logistikkedjan, dvs. under vi-
daretransport och vid industri. Troligen är detta senare spill marginellt och behö-
ver inte beaktas.  

Det ser ut som om man vid bestämningen av nuvarande omvandlingstal inte har 
tagit hänsyn till att spillet fram till och med avlägg har beräknats på bark och man 
multiplicerat även volymprocenten spill med barkvolymprocenten. Om det är så 
har barken på spillet mer än dubbelräknats. Denna fråga bör undersökas närmare. 

5.6 Fysikalisk kontra formutjämnad volym 
I de nuvarande omvandlingstalen har inte beaktats att m3sk av allt att döma avser 
fysikalisk volym medan m3f ub avser formutjämnad volym. Björklund m.fl. 
(2009) refererar en muntlig källa som uppskattat att den formutjämnade volymen 
för massaved är 2-3 % mindre än den fysikaliska volymen. För sågtimmer är den 
knappt 1 % mindre än den fysikaliska volymen. Till följd av att hänsyn inte tagits 
till den troliga skillnaden i definition mellan m3sk och m3f ub borde omvand-
lingstalet för hela landet vara i storleksordningen 1,50-1,75 procentenheter högre 
än det nuvarande, allt annat lika. I sammanräkningen i kapitel 7 används siffran 
1,50. 
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6 Summering 

6.1 Sammanräkning och slutsats 
I tabell 11 redovisas en sammanräkning av de i de tidigare uppskattade skillna-
derna i de ingående faktorerna mellan ungefärliga reviderade och nuvarande 
omvandlingstal. Den bör betraktas som en överslagsberäkning. 

Tabell 11 Skillnader i faktorer som bestämmer omvandlingstalet storlek för hela landet mel-
lan antagna reviderade och nuvarande omvandlingstal  

Faktor Skillnad 

 
Procent-
enheter 

Barkvolym -0,15 

Toppar -1,00 

Lump ±0,00 

Kvarlämnat virke +0,20 

Stubbhöjd -0,29 

Högstubbar +0,10 

Volymfel och vrak -1,50 

Spån från fäll-/kapning +0,17 

Fysikalisk och 
formutjämnad volym +1,50 

Summa -0,97 

 

Nuvarande omvandlingstal från m3f ub till m3sk är för hela landet 1,20. Vi antar 
nu att den årliga avverkningen exkl. volymen kvarlämnade fällda hela träd, ba-
serad på virkesanvändningen och detta omvandlingstal, är 85,0 miljoner m3sk. 
Om vi reducerar omvandlingstalet med 1,0 procentenheter till 1,19 blir avverk-
ningen istället 84,3 miljoner m3sk, dvs. 0,7 miljoner m3sk lägre volym. Den ovan-
stående uppskattningen av felet i nuvarande omvandlingstal är mycket osäker. Det 
kan mycket väl vara antingen större eller mindre än 1,0 procentenheter. 

Det är författarens bestämda uppfattning att osäkerheten i de nuvarande omvand-
lingstalen är alltför stor. Med tanke på att omvandlingstalet har stor betydelse i 
uppskattningen av den årliga avverkningen, som ingår i Sveriges officiella stati-
stik, är det oacceptabelt att ha ett tal som inte är ”up-to-date”.   Kravet på nog-
grannhet blir större när virkesbalanssituationen är känslig, dvs. efterfrågan på 
virke är ungefär lika stor eller större än tillgången. För närvarande är den känslig 
och förväntas vara så under överskådlig tid framöver.  
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En annan brist är att det saknas omvandlingstal för flera användningsområden. 
Man använder då de befintliga vilket leder till en alltför låg noggrannhet i 
beräkningarna.  

Det finns således ett starkt behov av att både revidera och utveckla de nuvarande 
omvandlingstalen 

Ett system för omvandlingstal rekommenderas som är flexibelt i den meningen att 
man ska kunna välja nivån på noggrannheten efter de krav som användningen av 
omvandlingstalet ställer. I sin enklaste och minst noggranna form kan omvand-
lingstalen anges som i dag förutsatt att topparna inte inräknas i virkesanvändning-
en. Vid den mest avancerade användningen får användaren sätta in egna värden 
för flertalet av de faktorer som påverkar omvandlingstalen.  

En klar fördel med systemansatsen jämfört med de nuvarande generella omvand-
lingstalen för tre områden och hela landet är att det blir mer begripligt hur om-
vandlingstalen är uppbyggda och om en eller flera påverkande faktorer måste kor-
rigeras för att uppnå tillräcklig noggrannhet. 

För att ta fram ett system för omvandlingstal krävs en arbetsinsats som beroende 
på ambitionsnivå mycket grovt uppskattas till 2-4 personmånader. Ambitionsni-
vån bestäms av om man önskar att omvandlingstalen ska kunna variera med avse-
ende på geografiskt område, trädslag, gallring/föryngringsavverkning m.m.  

Det finns ingen myndighet eller organisation som har ansvar för ta fram ett system 
för omvandlingstal. Författarens förslag är att Skogsstyrelsen till att börja med tar 
ansvar för att försöka få till stånd det nödvändiga arbetet inklusive att säkra finan-
sieringen av det. I detta steg bör SLU, SDC och Skogforsk som deltagit i förstudi-
en också medverka.  

Troligen finns hos SLU inkl. Riksskogstaxeringen, Skogforsk, Skogsstyrelsen, 
SDC m.fl. tillgång till mycket av det material som behövs för att bygga systemet. 
En viss materialinsamling kan dock bli nödvändig. 

6.2 Konstruktion av nya omvandlingstal  
Nedan visas ett försök att åskådliggöra hur systemet ska vara uppbyggt med olika 
beräkningssteg. Det bygger på att man går från m3sk till m3f ub, dvs. man arbetar 
med avdragsprocenter. Man skulle dock lika gärna ha arbetet med tilläggsprocen-
ter i syfte att omvandla m3f ub till m3sk. Det förutsätts att varken toppar eller 
stubbar ingår i uppskattningen av virkesanvändningen utan betraktas som spill. 

Till vänster med lila bakgrund finns sort man har efter ett beräkningssteg. I mitten 
med brun eller gul bakgrund beskrivs vad som görs i beräkningssteget. Till höger 
med grön bakgrund visas vilka typer av värden på olika faktorer som kan använ-
das. En användare som för hela landet genomgående accepterar defaultvärdena 
behöver endast ett enda omvandlingstal. Användningen av systemet blir därmed 
lika enkelt som användningen av nuvarande omvandlingstal.  

Komplexiteten i systemet ökar snabbt det ska täcka in olika geografiska områden, 
olika trädslag, olika huggningsarter (föryngringsavverkning, röjning, gallring) och 
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eventuella ytterligare faktorer. Samtidigt bör man vara medveten om att om man 
inte önskar dela upp på trädslag men däremot på områden måste man t.ex. vid 
beräkningen av olika defaultvärden ta hänsyn till trädslagsfördelningen inom resp. 
område. Det betyder att man måste ha ett rätt så detaljerat underlag för att beräkna 
även ”sammansatta” defaultvärden. 
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Omvandlingstalen mellan skogskubikmeter och
fastkubikmeter under bark används i många beräk-
ningar inom skogssektorn. De omvandlingstalen är
gamla och i denna rapport konstateras att de behö-
ver revideras och utvecklas. En överslagberäkning
visar t.ex. att den årliga avverkningen i landet troli-
gen överskattas med knappt en miljon skogskubik-
meter till följd av fel i omvandlingstalen.


	RAPPORT 100629 Slutlig.pdf
	Behöver omvandlingstalen mellan m3sk och m3f ub revideras? – En förstudie
	Förord
	Sammanfattning
	1 Inledning
	2 Definitioner samt användningsområden för omvandlingstal
	3 Faktorer som påverkar omvandlingstalen
	4 Typ 1-faktorer
	4.1 Barkvolym
	4.2 Toppar
	4.3 Lump och upparbetat virke
	4.4 Stubbhöjd
	4.5 Högstubbar
	4.6 Volymfel och vrak
	4.7 Stubbrytning

	5 Typ 2-faktorer
	5.1 Barkvolymprocenten
	5.2 Spån från fällning och kapning
	5.3 Krympning mellan avverkning och virkesmätning
	5.4 Kvarlämnade fällda hela träd
	5.5 Kvarlämnade stamdelar 
	5.6 Fysikalisk kontra formutjämnad volym

	6 Summering
	6.1 Sammanräkning och slutsats
	6.2 Konstruktion av nya omvandlingstal 

	Litteratur/källförteckning




