
Af forstkandidat,  
forstfuldmægtig Simon B.L.  

Lægård og forstkandidat, adm. 
direktør Søren Kristian Mikkelsen, 

Dralle A/S

I Tyskland har alle systemer 
til opmåling af råtræ været 
gennem en krævende af-
prøvning af en statslig in-
stitution.

Det danske sScale sy-
stem bestod prøverne uden 
problemer og med større 
nøjagtighed end krævet. 
sScale er lige nu det eneste 
system som er godkendt 
i Tyskland til opmåling af 
råtræ.

Skulle vi etablere en or-
ganisation i Danmark som 
kunne lave en tredjeparts-
opmåling, kontrolleret af 
staten?

Dralle A/S er en dansk teknologi-
virksomhed, der laver elektronisk 
udstyr til fotoopmåling i skovbruget. 
Herhjemme er det Naturstyrelsen, 
samt enkelte godser, som anvender 
firmaets hovedprodukt ”sScale”. 
Derimod er systemet i Tyskland ud-
bredt blandt de store offentlige og 
private skovejere. 

sScale er et såkaldt fotooptisk 
system. Ved hjælp af to stereo-
kameraer placeret på en bil kan 
systemet beregne diametre og for-
sideareal på træstakke. Derefter in-
tegreres resultatet til SAP systemer, 
korttjenester med videre (se  
www.dralle.dk for detaljer).

sScale er fornyligt blevet certifi-
ceret af PTB (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt), den statslige styrelse 
for ’Tysk Standard’. Det tilsvarende 
danske organ er ’DS’ – (Dansk Stan-
dard), der eksempelvis garanterer, 
at vi får en liter benzin ud af hanen, 
når vi betaler for en liter.

Når vi valgte at gennemgå den 
komplicerede, langvarige og dyre 
PTB certificering, udspringer det af 
et langt større politisk spil, som den 

danske virksomhed, gennem sine 
kunder, er blevet en del af. 

I Tyskland har der gennem mange 
år stået en strid mellem træindustrien 
og skovsektoren. Det handler om 
retten til at kunne måle ”rigtigt” og 
dermed også retten til at bestemme 
hvornår og hvor meget, der skal af-
regnes for det træ der opmåles. 

Denne artikel beskriver hvad 
en PTB-certificering indebærer og 
hvilken betydning den kan få for 
handlen med træ i Tyskland.

Tysk praksis
I Tyskland er det i dag normen, at 
hovedparten af træopmålingen 
foregår på industrierne ved hjælp af 
målerammer. Det er industriernes 
egne folk, der betjener anlæggene 
og ikke - som i Sverige - en uafhæn-
gig tredjepart (VMF - Virkesmät-
ningsföreningen, se www.sdc.se).

Der er ikke tvivl om at industriens 
målerammer er et meget præcist 
værktøj. Men et er at måle, et andet er, 
at industrien også kan bestemme kva-
litet, grænser for overmål/undermål 
og dermed den reelle afregningspris.
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Dralle nu med tysk
stempel for præcision!
Hvor afregnes træet? Kampen om retten til at måle ”rigtigt”

Systemet blev afprøvet ved opmåling af en trapezfigur på en råtræstak.



Ligeledes er det svært for skov-
ejeren at stole på, at det netop er 
hans stokke, der løber igennem 
målerammen, fordi partierne i nogle 
tilfælde bliver omlastet 2-3 gange 
førend de bliver opmålt. 

Når man ser de mange store 
stakke der findes på savværkernes 
lagre, kan man nemt undre sig over 
hvordan de kan holde styr på hvor 
partierne kommer fra. Med et virvar 
af lastbiler, trucks og stakke med 
træ uden særlige kendetegn, går det 
så ikke galt nu og da? 

Tvivl som denne har i perioder 
skabt stor mistillid mellem skovsek-
toren og industrien. Der har været 
eksempler på, at vrede skovvejere 
har overnattet med deres tømmer-
læs foran savværkets måleramme 
for at sikre sig, at deres træ ikke 
blev blandet med andres, før det 
blev målt op. 

Med moderne digitale opmålings-
systemer, såsom Dralle’s sScale, kan 
man nu måle træet meget præcist og 
maskinelt op allerede ved skovvejen.

Dette har givet skovejerne nye 
argumenter for at afregne ved skov-
vej, mens industrien stadig holder 
på at træet skal gennem deres måle-
ramme først. 

I nogle tilfælde er sScale blevet 
stridens kerne. Der er savværker, 
som har nægtet at modtage træ, når 
det var opmålt med sScale syste-
met, også selvom denne opmåling 
kun har været til skovejerens in-
terne brug. Sagen er gået så meget i 
hårdknude, at den tyske stat måtte 
træde til for at hjælpe parterne til 
en fælles løsning.

REA kommission nedsættes
Det blev vedtaget at nedsætte en 
kommission, et REA (”Regelermitte-

lungsausschuss” – regelundersøgel-
sesudvalg). Det består af eksperter 
fra universiteter, embedsværk og 
interesseorganisationer. 

Meningen med REA er at beskrive 
alle teknologier, der anvendes til 
opmåling af træ og blive enige om 
hvad disse skal kunne, før de må 
bruges til handelsopmåling.

For at få skov og industri til at 
indgå kompromiser, blev der nedsat 
arbejdsgrupper under REA. Hver ar-
bejdsgruppe skulle tage sig af en ka-
tegori af opmålingsudstyr. På grund 
af systemer som sScale måtte der 
tilføjes en ny kategori ’Fotooptisk 
måleudstyr’. 

I arbejdsgrupperne blev de 
handlende, samt producenterne 
af måleudstyret, sat sammen for 
at finde en fælles linje. Fronterne 
var kørt godt op på begge sider af 
forhandlingsbordet, men PTB har 
hjemmel til at vedtage en teknokra-
tisk løsning, såfremt partnerne ikke 
kan nå til enighed. Dette hjælper på 
samarbejdsviljen. 

Pr. 01.01.2015 er det kun opmå-
lingsmetoder og instrumenter der er 
beskrevet og godkendt af REA, som 
officielt må bruges som handelsmål 
i Tyskland. Problemet med dette er 
bare, at REA først er færdige med 
deres arbejde i løbet af 2016. Derfor 
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Hvordan med Danmark?
I Danmark har vi tradition for at læne os op ad de regler, som svenske 
VMF anvender til stakopmåling. Stakken bliver først opmålt af skovens 
repræsentant ved skovejen. Herefter fremsendes målekort til aftageren, 
som kan efterkontrollere og har mulighed for at korrigere opmålingen.

Kvaliteten af opmåling, efter VMF-reglerne, afhænger stærkt af opmå-
lerens evne til at vurdere en stak, hvor højt er det vurderede midtpunkt 
af sektionerne, hvor god er stakningen etc.

Naturstyrelsen inviterede meget fornuftigt deres handelspartnere til at 
deltage i deres indførelse af sScale tilbage i 2008. Derfor accepteres op-
måling med sScale i dag af de danske industrier. Vi har altså i Danmark 
undgået at ende i en konflikt mellem industrien og skovsektoren i forbin-
delse med indførelsen af denne nye teknologi.

For mange fungerer brugen af håndopmåling og VMF-reglerne rigtigt 
fint, især fordi der er opbygget et tillidsforhold mellem de handlende.

Kan det tænkes, at disse tillidsforhold kan videreføres, også selvom 
man går fra manuel opmåling til moderne metoder som fotoopmåling? 

Alle danske forstfolk ved, at vi har en lang tradition for at kigge til 
Tyskland for inspiration i det danske skovbrug. Er tiden nu kommet til at 
omfavne en ny teknologi, vel at mærke en teknologi, der med statsgaranti 
måler korrekt?

I januar 2015 blev der lanceret en opmålingsservice i Danmark, der 
anvender sScale-systemet. Kan det tænkes, at vi med basis i denne 
kunne lave et dansk VMF-opmålingsorgan, der opmåler som tredjepart og 
er statskontrolleret?

Systemet afprøves ved at etablere et lokalt skybrud. Tyske ”mosekoner” er åbenbart mere grundige end danske.



befinder den tyske skov- og træin-
dustrisektor sig i øjeblikket i prin-
cippet i et lovløst vakuum. 

For at undgå kaos i 2015-2016 
mens REA arbejder, har PTB ret til 
at godkende regelsæt for, samt at te-
ste og certificere måleinstrumenter. 
PTB står i forvejen for at garantere 
standarden for måleinstrumenter i 
Tyskland. Derfor kan en certificering 
gennemføres, før arbejdet i REA er 
tilendebragt.

Hos PTB
Da sScale har været i centrum for 
skovenes og industriens strid om 
opmålingsret, var der et stærkt øn-
ske fra Dralles kunder om at sScale 
skulle certificeres af PTB. 

Dette var dog på ingen måde en 
let sag. Først skulle der lobbyes for 
at få kategorien med fotooptisk må-
lesystemer oprettet. Dernæst skulle 
kategorien beskrives i alle detaljer. 

Før man ovehovedet kan drage til 
PTB i Braunschweig, skal man først 
udfærdige en skov af dokumenter:
•  WELMEC; Fælleseuropæisk stan-

dard for beskrivelse af et systems 
software og dennes muligheder 
for manipulation.

•  EMC-dokumentation; Fælles euro-
pæisk standard for test af måle-
instrumenters immunitet overfor 
statisk elektricitet og magne-
tisme.

•  Beskrivelse af hardware og den-
nes tilgang (muligheder for mani-
pulation af resultater). 

•  En meget udførlig brugermanual, 
der beskriver alle dele af, samt 
brugen af systemet.

Da disse var på plads, efter mange 
hundrede arbejdstimer, drog Dralle 
afsted til Braunschweig med tre 
sScale-systemer.

Testen hos PTB 
Certificeringsprocessen eller ’Eic-
hung’ som den kaldes på tysk, har 
været meget omstændig og bekoste-
lig. Men samtidig er det blevet un-
derstreget at Dralle’s sScale virkelig 
måler meget præcist. 

Fysiske test:
De praktiske test har til formål at 
undersøge om udefrakommende 
faktorer kan påvirke måleresultater. 
Målet er at afgøre om systemet må-
ler det samme under alle de forhold, 
hvor det normalt er i drift. 

sScale er bygget til at kunne måle 
under alle vejr- og lysforhold, året 
rundt, og derfor var testene ret om-

fattende. Da der aldrig før var blevet 
testet fotooptiske systemer, krævede 
det en stor del opfindsomhed at ud-
vikle passende testmetoder.
•  Temperaturfølsomhed. I PTB’s 

klimakammer blev der bygget 
en kunstig tømmerstak samt en 
automatisk rampe. Her kunne sy-
stemet rulle forbi og måle under 
forhold der varierede fra opstart 
og drift i -20o, til +40o og med 
90% luftfugtighed i 48 timer.

•  I røg og damp. Funktionel test i 
det fri. Bilerne med de 3 afprøvede 
systemer skulle hver især måle 
frontarealet på stakke, markeret 
med fire fikspunkter i en trapez-
form. For at teste sScales målfast-
hed under påvirkning af elemen-
terne, var det lokale brandværn 
indkaldt til at efterligne skybrud 
og mosekonens bryg. 

sScale systemet klarede alle test 
uden vanskeligheder. Samlede set 
formåede sScale at fange trapez-
arealerne med en afvigelse på mel-
lem 0,03 – 1,7% ! mellem de mange 
forskellige staktyper.

Hvad sker så nu?
Dralle er de første, der har fået et 
måleinstrument til træopmåling 
godkendt - ”Geeicht” - siden det blev 
vedtaget af nedsætte REA. Faktisk 
er sScale derfor - for nuværende - 
det eneste lovlige måleinstrument til 
opmåling af træ i hele Tyskland!

Selv ikke savværkernes måle-
rammer er pt. lovlige at måle med, 
da disse endnu ikke er blevet god-
kendt af PTB.

PTB garanterer nu at sScale må-
ler korrekt under alle omstændighe-
der med en afvigelse på maksimalt 
+/- 3%. De 3% er valgt, for at have 
en margin til det uforudsete. Reelt 
kunne sScale være statsligt godkendt 
til en maksimal afvigelse uanset om-

stændighederne på +/- 1,7%.
For at garantere dette bliver 

hvert system plomberet af PTB efter 
godkendelse. Således kan syste-
merne på ingen måde manipuleres, 
og de vil derfor altid måle som ga-
ranteret af PTB. 

Med godkendelsen er det nu hå-
bet, at industri- og skovsektoren kan 
bilægge deres stridigheder og finde 
et fælles fodfæste for opmåling og 
afregning af træ. Vel at mærke lige 
meget, om træet befinder sig ved 
skovvejen eller på industrien. Begge 
parter er da enige om, at de har me-
get at vinde ved præcise målinger 
hele vejen gennem logistikkæden.

Forhåbentlig kommer man til en 
situation, hvor det ikke handler 
om at skrue på indtjeningsmargi-
naler, men snarere at opnå trans-
parente tredjeparts godkendte og 
kontrollerede teknologier, som alle 
kan stole på.
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Et sScale system forberedes til ”chokterapi” med en kold tur i klimakammeret.
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