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Skoglig samfinansiering 
Lars Persson, 2022-10-25 
010-2285032 

 
 
 

Skoglig samfinansiering 
Skogsbruket samfinansierar olika aktiviteter baserat på avverkning och leverans 
av skogsråvara. Det gäller Skogforsk, Svenskt Trä och Älgbetesinventeringen 
(ÄBIN).  
Biometrias styrelse har gett i uppdrag att arbeta fram en modell för att ta fram en 
kvalitetssäkrad rapport för uttag av information till berörda parterna och 
förankra förslaget till rapporteringstjänst.   
 
Biometria tillhandahåller 

• dataförsörjningen genom utvecklade rapportrutiner eller genom 
informationsuttag ur VIOLs databaser 

• Möjlighet till avdrag med hjälp av Viols prisräkningssystem vid 
likvidberäkning av levererad råvara.  

 
En övergång till gemensamma kvantitetsbegrepp är ett måste för en enklare 
hantering hos företagen och vid införandet av Viol 3.   

Anpassning av datauttag 
Vid datauttag eller vid egenrapportering av kvantiteter ska det numera enligt 
gemensamt beslut göras enligt kvantitetstypen ”Netto”. 
 

• Det är genomfört och tillämpas för de informationsuttag som görs av 
Biometria 

• Information om och anpassning behöver göras i de fall då egendeklaration 
tillämpas. 

 
Aktivitet: 
Intresseorganisationerna ska presentera en uppdaterad förteckning över de 
medlemmar som ska omfattas av informationsuttaget för att de ska kunna skapa 
ett kvalitetssäkrat underlag för en informationsuttaget och för en gemensam 
informationstjänst.  
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Anpassning av prislistor 
I många fall korresponderar inte de avdrag som görs i prislistor mot leverantör 
mot det som rapporteras till organisationerna. 

 
Ett samverkansmöte har hållits där Biometria tillsammans med 
intresseorganisationerna bestämde att avdrag med kvantitetstypen Netto införs i 
Viols prisräkning snarast dock senast 2022-12-31. 
Här krävs ett informationsarbete från intressentorganisationerna och Biometria. 

Förekomst av prisavdrag 
Idag förkommer det att avdragen görs i samtliga förekommande kvantitetstyper. 
Kvantitetstyperna är Brutto, Netto och Prisgrundande.  

Aktivitet: 
Information ska komma organisationernas intressenter tillhanda att 

• I samtliga prislistor ska prisavdraget ske i kvantitetstypen ”Netto” och 
andra kvantitetstyper utgår  

• Målet är övergång till endast hantera M3fub som avdrag till skogsägarna med 
en övergång snarast. (efter att matrisomräkningen fasats ut 2023-07-31)  

• I VIOL 3 kommer avdragen att hanteras i måttslaget M3f. 
 
OBS! För sönderdelade sortiment pågår utredningar om vilket måttslag tillägg och 
avdrag ska göras i men kvantitetstypen ska ändock vara ”Netto” även för dessa.  

Organisation Tidigare Uttag 
M3f 

Avdrag  
M3f 
Brutto 

Avdrag 
M3f 
Netto 

Avdrag M3f 
Prisgrundande 

Skogforsk Netto X OK X 

Svenskt Trä Självdeklaration X OK X 

Älgbetes 
inventeringen 

Netto X OK X 

PEFC Brutto, nu Netto X OK X 
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Hur kommuniceras detta? 
Intresseorganisationerna gör ett utskick som tydliggör denna förändring. 
Biometria kommer även å intressenternas vägnar informera om det som bestämts 
på hemsidan. 
 

Hur genomförs förändringen? 
 

I företagens egen regi 
Företagens personal med prislisteansvar går igenom sina listor och kontrollerar att 
generella tillägg/avdrag har kvantitetstyp netto.  
Om inte ska dessa korrigeras och börja gälla för mätningar som har datum från och 
med 2023-01-01 för de textkoder nedan som avses.  
 

• Skogforskavgift Textkod 194 
• Svenskt Trä, Textkod 627 
• ÄBIN Textkod 739 
• (Svenska skogen Textkod 735 är för närvarande vilande) 

 
För de som önskar kan Biometria tillhandahålla vilka prislistor som berörs vilket 
kan beställas hos Biometrias kundtjänst. 
 
En översyn av pristillägg för PEFC, FSC och de kombinerade PEFC och FSC som 
finns kan vara lämpliga att göra på samma gång 
 

• FSC-tillägg, textkod 626 
• PEFC-tillägg 622 
• PEFC och FSC tillägg textkod 742 

 
PEFC beställer informationsuttag genom Biometria för sin fakturering och det 
uttaget görs från och med 2021 i måttslaget M3f och med kvantitetstypen Netto. 
 

Med hjälp av Biometrias kundtjänst 
De företag som behöver stöd i att åstadkomma det som förändringen innebär kan 
få hjälp via Biometrias kundtjänst pris.support@biometria.se eller på telefon  
010-228 59 00. 
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