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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 190509 
Plats: Skype 
 
Närvarande: 
Roger Andersson, Södra (ordf) 
Stefan Björ, StoraEnso 
Lars Björklund, Biometria 
Håkan Broman, Sveaskog  
Åke Forsgren, Metsä Forest 
Lina Hellberg, Biometria 
Anders Ångman, Holmen Skog 
Torbjörn Näslund, Biometria 
Henrik Sakari, SCA Skog 
Fredrik Hansson, Biometria 
Stefan Backman, Biometria 
 
Frånvarande: 
Stig Jonsson, BillerudKorsnäs 
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 
 
§ 512 Mötesformalia 
Ordföranden Roger Andersson förklarade mötet öppnat.  
 

§ 513 Upprop 

Efter en del teknikstrul kunde samtliga komma in i mötet. Anders Ångman, Holmen, är ny 
representant i kommittén. 
 

§ 514 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 
 

§515 Var av justeringspersoner 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anders Ångman och Åke Forsgren. 
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§516 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes.  
 

§517 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och ett antal punkter återkommer. 
 

§518 Mabema fjärrmätning m.m.  

a). Stefan Backman informerade om att mätning av talltimmer med Mabema snart är godkänt, 
dock finns ett par sortimentsgrupper som ännu inte är godkända. Numera finns även möjlighet att 
via färgbilder kvalitetsbedöma via Mabema-systemet. Dessutom är automatisk 
diameterfördelning i tre klasser möjligt. Systemet är ännu inte FMC-kompatibelt, men Biometria 
bedriver arbete med detta och är förhoppningsvis klart till R3 eller R4 i höst. 
 
b). Fredrik informerade om att utrullning av s.k. lådmätning med CIND:s teknik kommer 
återupptas under maj efter att tester i Vallvik och Frövi konfirmerat att den nya mjukvaran sänkt 
andelen situationer där mätarna fått lov att göra over-ride. 
 
Åke Forsgren frågade om hur mätningen via fjärrmätning ser ut kvalitetsmässigt jämfört med 
bryggmätning. Stefan Backman meddelade att man tidigare inte sett några systematiska 
skillnader avseende standardavvikelse mellan brygg- och fjärrmätning. För lådmätning finns än 
så länge inte tillräckligt material för att kunna uttala sig. Stefan sa vidare att Mabema har 
uppvisat lägre standardavvikelse än traditionell bryggmätning. 
 

§519 Prima/sekunda 

a). Lägesrapport (LB) 
Gällande dispositivitet tas det upp under punkten om 16-sortimenten.  
 
Utbildningar rullar på och senast informerades om vikten av att distriktschefer ser över mallar.  
 
Dubbelklassning sker numera även i Bäckhammar för Sveaskogs leveranser samt även Stora 
Ensos leveranser till KP, Fors och Hällefors.  
 
Lars Björklund berättade att han ska gräva vidare gällande orsakskoder till sekunda och utskott 
och återkommer. Dessutom att de tester som utförts hos Södra numera finns med i slutrapporten 
som återfinns på www.primasekunda.se.  
 
Utrullningen är fortsatt planerad till 1 augusti. Det kommer då att vara viktigt att det inte finns 
något omätt enligt det nuvarande systemet den 31 juli. Leif Haglund, som är ansvarig vid 
fjärrmätningscentralerna, har meddelat att han inte ser det som ett problem.  
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Gällande arbetsgruppen för prima-sekunda anser den att den slutfört sitt uppdrag och RMR får 
bestämma om den skall avvecklas eller bara läggas i träda. 
 
Det kommer att skrivas om prima-sekunda i Skogseko som kommer ut under försommaren. 
 
b). Flerträdshanterad ved 
Lars har fått en fråga om oro att flerträdshanterad ved kommer ställa till det i samband med 
införandet av prima-sekunda. Såväl Håkan Broman, Stefan Björ som Henrik Sakari menar att 
flerträdshanterad ved inte kommer att påverka klassningen. Fors är enligt Stefan Björ lite 
känsligare, men det kommer lösas genom att man inte skickar flerträdshanterad ved dit. 
 

§520 Biometrias roll 

P.g.a. tidsbrist kommer information om Biometrias roll i sortimentskommittéerna att skickas ut 
tillsammans med övriga möteshandlingar. 
 

§521 Sortiment 16 

Biometria har fått uppdrag om att tydliggöra sortiment 16. Torbjörn gick igenom rapporten 
gällande den utredning han utfört. De aktörer Torbjörn pratat med har uttryckt gillande att detta 
utförs. Beslut: Kommittén beslutar att rekommendera RMR att fatta beslut i enlighet med den 
rapport Torbjörn Näslund skrivit. Punkten anses som omedelbart justerad och ska 
kommuniceras inför RMR-mötet i maj.  
 

§522 Barkborreskadat virke 

Johan Adolfsson redogjorde kort om läget angående detta. Ett specialsortiment benämnt 1600 
infördes under augusti 2018 med anledning av omfattande barkborreangrepp. Under 2017 var 
volymen i sortiment 1600 ca 45.000 m3f, 2018 510.000 m3f och hittills under 2019 470.000 m3f 
och prognosen tyder på ca 1 miljon m3f under hela 2019. Torbjörn poängterade att oavsett 
brygg- eller fjärrmätning är det svårt att avgöra om virket är barkborreskadat eller inte.  
 
Med anledning av detta presenterade Lars Björklund några bilder från utbildningsmaterialet som 
behandlar styrelsens beslut gällande affärsvisa avvikelser. I diskussionen som följde kom man 
fram till att en justering av de nationella mätningsbestämmelserna är nödvändig med anledning 
av detta. 
 

§523 Diametergräns 3 cm 

Kommittén ser ingen anledning att driva frågan om en generell ändring av mindiameter för 
massaved till 3 cm.  
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§524 Övriga frågor 

Roger meddelade att han avser att frånträda rollen som kommitténs ordförande, men det tas upp 
med RMR:s nomineringskommitté. 
 

§525 Hösten möten och träffar 

Skypemöte torsdag 29 augusti kl 13.00 – 15.00. Lina kallar 
Fysiskt möte Sundsvall 24-25 oktober. Lina kallar 
 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 

  

Roger Andersson Åke Forsgren Anders Ångman 
  


