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INSTRUKTION FÖR KONTROLL AV VIRKETS MÄRKNING
ALLMÄNT
Märkningen av virket syftar till att skydda äganderätt i ledet skog - mätplats. Detta förutsätter att
märkningen utförs snarast efter eller i samband med terrängtransport till avlägg.

KONTROLL VID MÄTNING
Vid inmätning av rundvirke med ursprung från VMF Nords verksamhetsområde kontrolleras att
märkning beträffande färg, virkets märkning och eventuell symbol överensstämmer med
virkesorderns uppgifter och med nedanstående krav på utförande. Om avvikelse ej kan förklaras med
intyg från representant för mätbeställare/säljare, vägras mätning.
Punkt(.), komma (,), bindestreck (-) på stocken skall ej beaktas vid kontroll av märkning. Ex. om
virket är märkt 123-4 skall kontroll ske mot 1234.
Virke med skilda identitetsmärkningar i samma mätparti vägras mätning.
Obs! Vid leverans mellan industrier får skilda identitetsmärkningar förekomma, om det av
virkesordern framgår att det är en sådan leverans.
Virke, som mätningsvägrats på grund av lasten är omärkt eller felaktigt märkt, får avlämnas på
mätplatsen för vidare utredning, om utrymme finns.
Undersökningen kring i vilken omfattning virke är felmärkt, eller hur ofta transportör visar fram fel
virkesorder avslutas.

REKOMMENDATIONER OCH KRAV PÅ MÄRKNINGENS UTFÖRANDE INOM VMF
NORD
Allmänna rekommendationer






Vid märkningen används stämpel med tilldelad märkfärg. För att lätt kunna avläsas
rekommenderas att siffrorna är minst 3,5 cm höga och att ca 5 % av stockantalet blir märkta.
Det är endast bokstäverna a-z (små bokstäver), A-Z (stora bokstäver) eller siffrorna 0-9 som
är tillåtna i fältet ”virket märkt” på virkesordern. Punkt (.), komma (,), bindestreck (-), mellanslag
eller andra får ej användas.
Virket skall vara märkt innan lastbilstransport sker från avlägget.
Märkningen skall utföras så, att minst en tydlig läsbar stämpel finns i varje mätenhet. För
mätmetod 3 utgör varje trave/deltrave en mätenhet. För övriga mätmetoder utgör det virke som
omfattas av samma redovisningsnummer en mätenhet.
Som reservmetod, där ej stämplingskrav föreligger, accepteras märkning med penna eller krita
med tilldelad märkfärg.

Stämplingskrav
Det föreligger ett generellt stämplingskrav för allt virke med ursprung 1,2,4,5,6 och 7 som skall
levereras till mottagningsplats med bildmätning.
Följande företag har också på bemannade mätplatser stämplingskrav på olika ursprung för sitt virke
där ovanstående reservmetod ej får användas:
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Ursprung

Sveaskog
1
SCA Skog
1, 2, 4, 5, 6 och 7
Holmen Skog, Rg Örnsköldsvik (internnr 1) 1, 2 och 4
Märkfärger (krav)
I enlighet med föreningens stadgar, 5 §, har nedanstående äganderättsfärger registrerats.
Företag
Allmänningar i Norrbotten
Billerud Skog
Fria Skog
Gällö Skog
Härnösands Stift Egendomsnämnden
Holmen Skog
Norra Skogsägarna
Norrskog
Nätraälvens Virkesförsäljningsförening
Persson Invest
Primaskog
Rödins Trävaru
SCA Skog
SCA Skog
Skellefteå Kraft
Skogssällskapet
Skogssällskapet Norrbotten
Statens Fastighetsverk
Stöde Skog
Sveaskog
Sågverk (exkl. företag ovan)
Övriga företag

Färg
ljusblå
brun (B + siffror)
svart (F + siffror)
violett (G + siffror)
vinröd
svart
grön
grön
grön (NV + siffror)
brun
violett (P + siffror)
violett (R + siffror)
röd
klarblå
vinröd (S + siffror)
ljusblå
ljusblå ( S + siffror )
orange (F + siffror)
svart (S + siffror)
mörkblå
violett
orange

Rekommenderad NCS kod
S 0540-B
S 5020-Y70R
S 9500
S 4040-R50B
S 4050-R20B
S 9500
S 4050-G10Y
S 4050-G10Y
S 4050-G10Y
S 5020-Y70R
S 4040-R50B
S 4040-R50B
Ingen kod
S 1560-R90B
S 4050-R20B
S 0540-B
S 0540-B
S 1080-Y50R
S 9500
S 4050-R80B
S 4040-R50B
S 1080-Y50R

Ovanstående tilldelade färger kan kombineras med eventuell symbol för aktuellt företag.

VMF Nord ek för

Torbjörn Näslund
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