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PROTOKOLL RMR 
Peter Eklund, 2019-03-13 

 
 
 

Närvarande Frånvarande 
Patric Bäckström (ordf) Sveaskog Roger Andersson Södra 
Anders Berggren Mellanskog Thomas Agrell  Sydved 
Lennart Stenquist Stora Enso Kjell Johansson Moelven 

Jan Byström SCA Skog Mikael Norberg E.on 
Lars Svensson Rödins Trä Tony Axelsson Såg i Syd 
Mattias Forsberg Sveaskog 

 
Maria Nordström SkogForsk 
Lars Johansson Stora Enso 
 
Mats Hansson Biometria 
Lars Björklund Biometria 
Torbjörn Näslund Biometria 
Peter Eklund (VD) Biometria 
 
Håkan Rönnbäck VMK 

Mötesform 
Skypemöte  
2019-03-13 

Kl 17.00 – 17.45 

Funktionärer vid mötet 
Patrick Bäckström öppnade mötet och Peter Eklund utsågs till sekreterare. Till 
justeringspersoner utsågs Jan Byström och Lennart Stenquist. 

Frågan om dispositivitet 
Peter Eklund förklarade att i samband med övergången till prima-sekunda vid 
mätning av massaved behöver Biometria vägledning för hantering av förväntade 
avvikelser som kommer att begäras av företagen. Det kan konstatera att det 
finns hundratals avvikelser som måste hanteras och initiativet till uppdaterade 
avvikelser måste komma från branschföretagen. 
 

Baserat på utsagor främst utanför arbetsgrupper och rådgivande organ har det 
fångats upp troliga önskemål. En annan kunskapsbas för bifogade PM (bilaga 1) 
är avvikelser som redan idag finns i drift och kan förmodas fortsatt gälla an-
passade till prima-sekunda. 
 
PM om instruktioner 2019-03-12 lades fram för behandling av RMR med önske-
mål om utlåtande inför styrelsebehandling 2019-03-18. 
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När ledningen lade fram sitt PM poängterades att mätenheten är trave och inte 
stockar. 
 
Lennart Stenquist presenterade ett kort bildspel enligt bilaga 2 som underlag för 

den fortsatta diskussionen vid mötet. 
 
Rådets diskussion utmynnade inte i någon invändning mot avsnittet om 
”Kvalitetskrav rörande leveransgill stock”. Anders Berggren noterade att vid mer 
betydande behov av undantag är det möjligt att skapa specialsortimenet som 
exemplifieras som barkborreskadade träd, övergrova stockar etc. 
 
För ”Avvikelser vid kvalitetsklassning av trave – generellt” som beskrivs i PM 
intar rådet efter egen diskussion en mer restriktiv hållning än ledningens för-

slag.  
 
Det övergripande budskapet från rådets ledamöter är att söka en ”rak och ren 
mätning” för att efter en tid utvärdera effekter. Det istället för att börja med 
bred flora av avvikelser. Rådet uttrycker även att det bör undvikas borttag av 

kvalitetsegenskaper i travmätningen. 
 
Runt klassningen är signalen till Biometria att undersöka om det är möjligt att 

förutom prima – sekunda – utskott införa även oklassat istället för att laborera 
med prima som beskrivning av oklassat. Med att undersöka skall här förstås 
vilka IT-investeringar som kan bli nödvändiga och uppdraget kommer att 
placeras hos VO Utveckling/IT för att senare rapportera till RMR med ledningens 

rekommendation. 

 
Rådet uttalade vidare att klassningen måste vidmakthållas så långt det är 

möjligt och istället att för klassning välja att styra med pris för att uppnå 
samma effekter.  
 
Sedan samtliga ledamöter i rådet hade uttalat sin mening frågade ordföranden 
om ledningen fått RMRs vägledning inför styrelsebehandlingen? 
 
VD konstaterade att RMR har en hållning rörande leveransgilla stockar som 
knappast avviker från presenterat PM medan RMR har en mer restriktiv håll-
ning till förändringar av särskilt klassningen i travmätningen men även hur 
kvalitetskriterier kan väljas bort. PM inför styrelsebehandlingen kommer att 
revideras baserat på RMRs synpunkter. VD noterar att det finns ingen 
invändning mot den föreslagna beslutsvägen när Biometria och kund har olika 
uppfattning om vilka lokala bestämmelser som kan införas. 

Gräns för röta i sekunda granmassaved m m 
VD anmälde att i delar av arbetsgruppen för prima-sekunda har aktualiserats en 
fråga om gränsen för skogsröta i sekunda granmassaved skall höjas. Samtidigt 
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kan det bli aktuellt att även höja gränsen för fel trädslag/torrstock i gran-
massaved och lövmassaved. 
Den här frågan kommer att lyftas av Lars Björklund med arbetsgruppen prima – 
sekunda på ett möte under förmiddagen 2019-03-18. Kommer arbetsgruppen 
fram till att en ändring bör ske snabbinkallas ett skypemöte inom RMR och 

frågan måste även hanteras inom styrelsen. 
 
En väsentlig del av den interna informationen har redan skett och Biometria står 
inom kort redo att rulla ut extern utbildning och rulla ut informationen brett. 
Även om prima-sekunda har exponerats ute finns det i dagarna ett fönster för 
att göra en ändring som förvisso. Men det måste tas ställning av arbetsgruppen 
vid mötet. 
 
RMR uppmanade ledningen att dra frågan massavedskommittén – RMR -  

styrelsen givet att arbetsgruppen förordar en ändring av procenttalen i tabellen. 

Mötet avslutas 
Patrick Bäckström avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 

 
 

 
Peter Eklund 
 

Justeras 
 

 
 
Patrick Bäckström  Jan Byström Lennart Stenquist 

 
Bil 
PM 2019-03-12 
Bildspel från Stora Enso 
 
Notering vid justeringen 
I samband med justeringen har Lennart Stenquist infört noteringen att även vid 
klassningen av stockar skall det förstås som att meningen är en strikt tolkning 
mot kvalitetsbestämmelserna. 
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