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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Jord- och skogsbruk, fiske 

A.2 Statistikområde 

Produktion i skogsbruket. 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

A.4 Beställare 

Myndighet/organisation: Skogsstyrelsen (SKS) 
Adress: 551 83 Jönköping 
Kontaktperson: Björn Merkell 
Telefon: 036-15 57 30 
Telefax: 036-16 61 70 
E-post: bjorn.merkell@svo.se 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Skogsstyrelsen/skogsvårdsstyrelserna, se beställare. 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). 
 
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som 
påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns 
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och 
förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Sedan undersökningen fick en ny design 1988 har ingen gallring av material 
skett. Skogsstyrelsen kommer under år 2001 att se över vilka 
gallringsföreskrifter som gäller samtliga undersökningar som vi genomför. 

A.9 EU-reglering 

Saknas 

A.10 Syfte och historik 

SKS har publicerat rotpostprisstatistik sedan slutet av 1960-talet. Rotposter, till 
skillnad från annat rundvirke (s.k. leveransvirke) säljs via ett aktionsförfarande, 
vilket ofta gör att priserna skiljer sig från leveransvirke. Rotpostpriserna har 



även spelat en avgörande roll i de skogliga värderingssystemen. 

A.11 Statistikanvändning 

Förutom i de skogliga värderingssystemen, har uppgifterna rönt stort intresse 
bland markägare, forskare, skoglig press m.fl. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Undersökningen genomförs som en intervjuundersökning av skogsvårds-
styrelsens distriktskonsulenter. Avidentifierat grundmaterial sänds sedan till 
SKS för vidare bearbetning och publicering. 

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Under 2001 kommer nuvarande statistikdesign att ses över och förbättras. 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

Rotposter utgör en försäljningsform av rundvirke. Till skillnad från vanligt 
leveransvirke där säljaren bekostar avverkning och terrängtransport och där 
prissättning sker enligt en prislista, säljs en rotpost genom ett auktionsför-
farande. Rotposten mäts upp (stämplas) på rot. Stämplingshandlingarna sprids 
sedan till presumtiva köpare som lägger in anbud på posten. Rotpostens ägare 
väljer sedan vilket anbud som accepteras. Köparen äger rätten att avverka posten 
under en given tid, normalt två år och står för kostnader för avverkning och 
terrängtransport. I köpeavtalet kan även andra åtaganden, som exempelvis. 
skogsvårdsåtgärder ingå. 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Medelpris per m³sk för sålda rotposter. 

1.1.1 Objekt och population 

Undersökningen riktar sig till skogsägare som låtit skogsvårdsstyrelsen stämpla 
en avverkningspost. I populationen ingår endast slutavverkningsposter där 
stämplingen utförts av skogsvårdsstyrelserna under tiden 1/7 till 31/12 varje 
kalenderår. Normalt brukar 70-80% av totala stämplingsvolymen under en 
avverkningssäsong ske under denna tid. 

1.1.2 Variabler 

Ingående variabler i undersökningen är priset på rotposten, rotpostens totala 
volym i skogskubikmeter (m³sk) och areal (hektar), trädslagsfördelning (tall, 
gran, löv och torra träd) i antal träd och volym, uppgift om postens avstånd till 
bilväg samt uppgifter om eventuella övriga åtaganden som ingår i priset. 

1.1.3 Statistiska mått 
Huvudresultatet är medelpris per m³sk exkl. moms för sålda rotposter. Dessutom 
anges ett antal beskrivande uppgifter som t.ex. medelstorlek på posterna, 
trädslagsfördelning, medelträdets storlek samt medeltransportavstånd till bilväg. 
Dessutom sker en skattning av effekter av övriga åtaganden. 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Resultat redovisas för län (länsdelar i Norr- och Västerbotten), landsdelar samt 
hela landet. Dessutom görs prisjämförelser på tallposter/övriga rotposter över 
medelstorleksklass på ingående träd, där tallposter är poster där minst 50% av 



volymen är tall. 

1.1.5 Referenstider 

Rotposter stämplade 1 juli - 31 december ett visst år. 

1.2 Fullständighet 
 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Tillförlitligheten är generellt mycket hög. En allvarlig begränsning är dock att 
enbart rotposter stämplade av skogsvårdsstyrelserna ingår i undersökningen. 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 
Urvalet sker som ett PPS-urval, där var och en av skogsvårdsstyrelsernas ca 100 
distrikt utgör stratum. För varje distrikt väljs så maximalt fem rotposter. 

2.2.2 Ramtäckning 

Urvalsramen utgörs av relevanta delar ur skogsvårdsstyrelsernas interna register 
för upprättande av verksamhetsstatistik. Såväl övertäckning som undertäckning 
är obetydlig 

2.2.3 Mätning 

Uppgifterna samlas in genom intervjuer med säljarna. Varje 
skogsvårdsstyrelsedistrikt kontaktar ägarna/säljarna av rotposterna per telefon 
och redogör för undersökningen, syfte, att den är frivillig, sekretessfrågor m.m. 
Ägaren/säljaren tillfrågas om han/hon önskar delta och om så är fallet genomförs 
intervjun. Svaren dokumenteras på en blankett per distrikt som distriktet skickar 
till Skogsstyrelsens Analysenhet för vidare bearbetning. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Bortfallet har i stort varit konstant de senaste åren. 1999/00 var bortfallet 
följande: 
6 % säljaren oanträffbar eller vill ej delta i undersökningen 
2 % övrigt bortfall. 
Dessutom uppgavs 13 % av posterna ej vara sålda vid undersökningstidpunkten. 
 
Gjorda skattningar görs enbart på basis av de rotposter som har sålts. För övrigt 
bortfall görs medeltalsimputering. 

2.2.5 Bearbetning 

Blanketterna stansas och rimlighetskontrolleras maskinellt och manuellt. 
Eventuella oklarheter följs upp mot berört distrikt. 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga utöver redan nämnda. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Skattningar av enkla relativa medelfel på prisskattningen redovisas. Medelfelens 
storlek varierar på länsnivå över åren till följd av varierande prisbild. 1998/99 
var medelfelet på riksnivå 0,6 %. På länsnivå varierade medelfelet mellan 1 och 
8 %. 



 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Årlig 

3.2 Framställningstid 

6 månader 

3.3 Punktlighet  
Inom beräknad tidsram 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Undersökningen fick en ny uppläggning 1987/88 (avseende rotposter stämplade 
under andra halvåret 1987). Sedan dess råder full jämförbarhet över tiden. 
Tidigare undersökningar led av metodstatistiska brister och bör behandlas med 
stor försiktighet. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Ingen annan statistik över rotpostpriser finns. Däremot finns statistik redovisad 
för priser på leveransvirke. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Se ovan, pkt 4.2 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Statistiken publiceras av Skogsstyrelsen i Skoglig Statistik Information (SSI), 
samt i nästa publicerade Skogsstatistisk Årsbok (SKÅ). Båda ingår i serien SOS. 
Ett årsabonnemang på SSI kostar 400 kr/år för papperskopior och 200 kr/år för 
prenumeration med e-post. Skogsstatistisk årsbok kostar 300 kr. Alla priser 
inklusive moms.  
 
SKÅ beställs från Skogsstyrelsens förlag: 
Förlaget 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 
Tel.: 036 - 15 55 92 
Fax:036 - 19 06 22 
E-post: 
eller via 

sksforlag.order@svo.se 

 
www.svo.se/forlag/forlag.htm 

SSI beställs från: 
Skogsstyrelsen  
Analysenheten 
551 83 Jönköping 
Tel.: 036 – 15 57 25 
Fax: 036 – 16 61 70 
E-post: 
SSI och SKÅ läggs också ut i sin helhet på webben, på sidan 

ulla.lindgren@svo.se 

www.svo.se/statistik 



Statistiken publiceras vid färdigställandet i Skoglig Statistik Information (SSI) 
samt i nästa publicerade Skogsstatistisk Årsbok, båda i serien SOS. 

5.2 Presentation 

 

5.3 Dokumentation 

Bilaga i samband med Skoglig Statistikinformation 2000:39 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Primärdata från 1987/88 och framåt lagras i avidentifierad form på ADB-
medium på SKS. SKS utför vid behov extraanalyser på materialet. Forskare och 
utredare kan efter prövning få tillgång till materialet. 

5.5 Upplysningstjänster 

Kontakta Björn Merkell på Skogsstyrelsens Analysenhet. 
Telefon:  036-15 57 30 
Fax:  036-16 61 70 
E-post: 
 

bjorn.merkell@svo.se 


