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Anteckningar RMR:s massavedskommitté / RMRs arbetsgrupp för prima-sekunda 

Datum: 7 februari 2019 

Plats: Skype 

 

Närvarande: 

Roger Andersson, Södra (ordf) 

Stefan Björ, StoraEnso 

Lars Björklund, Biometria 

Håkan Broman, Sveaskog  

Åke Forsgren, Metsä Forest 

Lina Hellgren, Biometria 

Stig Jonsson, BillerudKorsnäs 

Ulf Klensmeden, StoraEnso 

Mats Larsson, Holmen Skog 

Torbjörn Näslund, VMF Nord 

Lars Persson, Biometria 

Henrik Sakari, SCA Skog 

Monika Strömgren, Biometria 

Anders Svensson, Biometria 

Martin Åström, Biometria 

 

Frånvarande: 

Fredrik Hansson, Biometria 

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 

 

 

§ 506 Mötesformalia 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagens agenda godkändes. Till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll valdes Åke Forsgren och Ulf Klensmeden. Lars Björklund åtog sig att 

vara sekreterare för mötet.  

 

§ 507 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. Ett antal punkter kommenterades: 
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Lars B kommenterade punkten om informationsaktiviteter kopplade till prima/sekunda med att 

förfrågningar till Biometria om utbildningsinsatser ska ställas till avdelningen ”Externa tjänster”. 

Helst så snabbt som möjligt så att omfattningen av detta externa utbildningsbehov kan 

överblickas. 

 

Anders Svensson informerade att dubbelklassning med avseende på prima/sekunda inletts vid 

fyra av de större mätplatserna i Sydsverige. Målsättningen är att materialet ska omfatta 500-1000 

travar per sortiment/mätplats. 

 

Ulf Klensmeden informerade om: 

• Det har tillsatts en utredning för att komma med förslag till ny kollektivstruktur. De 

kommande förslagen bör tas upp i massavedskommittén innan frågan kommer till RMR 

• CIND:s metod för uträkning av travens yttermått är nu godkänd på flertalet 

mottagningsplatser. Mätarna vid fjärrmätningscentralen kan nu hoppa över momentet att 

mäta längd x bredd x höjd. 

 

 

§ 508 Klassning i prima-sekunda 

 

Genomgång av redovisningsbilder 

Lars P gick igenom det bildmaterial som skickats ut, och som även lagts på 

www.primasekunda.se samt skickats ut till Biometrias kunder. Lars tryckte på att det behöver 

läggas upp nya prislistor, kollektiv behöver omstartas och affärsvisa regler behöver ses över. 

 

Affärsvisa avvikelser - dispositivitet 

Inför översynen av affärsvisa avvikelser är det bra om branschen kan enas om riktlinjer avseende 

vilka typer av avvikelser som ska kunna förekomma. Vad är dispositivt, dvs vad kan avtalas? 

 

En intern arbetsgrupp inom Biometria hade tagit fram exempel på avvikelser som bedöms vara 

relevanta och möjliga att tillämpa vid fjärrmätning, respektive avvikelser som definitivt ska 

undvikas. 

 

Möjliga avvikelser: 

• Dimensioner. T.ex mindiameter 8 cm eller maxdiameter 100 cm. Dessa kopplar till 

tekniska förutsättningar på respektive industri 

• Trädslagsblandning. T.ex max 10 % asp i björkmassaved eller max 10 % contorta i 

barrmassaved. 

 

Avvikelser som ej bör tillåtas 

• Nya eller uppdelade klasser 

• Tuffare tillredningskrav 

• Avvikande rötgränser 

http://www.primasekunda.se/
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Mötet ansåg att det är viktigt att på detta sätt förtydliga vad som kan accepteras eller inte och 

förordade att Biometria med denna utgångspunkt, och med stöd av diskussionen under mötet, tar 

fram ett fullständigt, detaljerat förslag inför RMRs kommande möte. 

 

Färskhet/lagringsskada 

Lars B påpekade inledningsvis att det finns stora principiella likheter mellan färskhet och 

lagringsskador. Båda beror på lagringstiden. Båda kan avtalas, annars ingår det ej i mätningen. 

Båda egenskaperna kan inspekteras om mätplatsen är bemannad. Det är därför rimligt att det i 

mätningsinstruktionen är ett gemensamt kapitel ”Bestämning av färskhet och lagringsskador”. 

 

Inför 1 augusti 2019 ska Biometria ha system för att kommunicera ut information om virkets 

ålder i mätresultaten, under förutsättning att informationen kommer in till Biometria i enlighet 

med något av följande två alternativ: 

1. Via skördarrapportering (första rapporteringsdatum på virkesordern) 

2. Via uppgift om avverkningsår och avverkningsvecka i virkesordern 

Biometria ska även analysera om andra informationskanaler kan användas, exempelvis 

leveransavisering. 

 

Baserat på sådan information om virkets ålder kan företagen: 

• Analysera vilka leverantörer som inte anger produktionsdatum i produktionsrapportering 

eller fällningsvecka i virkesorder 

• Analysera kvalitet på data 

• Analysera konsekvenserna av att tillämpa datumkraven 

• Räkna ut ålder på råvara i efterhand efter eget behov. 

 

För de fall det kommer att utföras någon form av fysisk inspektion i samband med inmätningen 

beslutade mötet att även fortsättningsvis kunna omföra till SS 11 lagringsskadat eller SS 14 ej 

färskt. 

 

Vad gäller fortsatt utveckling framfördes att automatisk nedklassning pga lagringstid kan införas 

först när branschen analyserat konsekvenser av sådan nedklassning. Det påpekades också att i 

VIOL 3 blir färskhet och lagringsskada egenskaper som kopplas till respektive 

sortiment/produkt. Därmed ökar flexibiliteten vad gäller att ha en prispåverkan skild från 

klassning i prima/sekunda. Flera ledamöter underströk att de lagringsrelaterade egenskaperna ska 

hållas skilda från klassning i prima/sekunda. 

 

Avslutningsvis påpekade flera ledamöter att det bör vara en skyldighet som virkesleverantör att 

tillse att information om avverkningstidpunkt tillhandahålls. Ett sådant inriktningsbeslut har även 

fattats av RMR och SDC:s styrelse. Massavedskommittén rekommenderar att uppgiften om 

avverkningstidpunkt görs obligatorisk redan från 1 augusti 2019. Flera ledamöter påpekade dock 

att det finns risk att det inte kommer att kunna omfatta alla kvantiteter vid detta datum. 
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Avverkningstidpunkt är en tillkommande uppgift som dokumenteras vid mottagnings- eller 

mätningstillfället, men den utgör ingen del i volyms- eller kvalitetsmätningen. Uppgiften om 

avverkningstidpunkt är viktig även för sågtimmer och sågtimmerkommittén har uttalat vikten av 

uppgiften snarast görs obligatorisk. 

 

Förslag att för lagringsskada bara ha klasserna ”ej lagringsrötad” respektive 

”lagringsrötad” 

Arbetsgruppen prima/sekunda noterade i minnesanteckningar 2018-03-27 ett förslag att för 

lagringsskada bara ha klasserna ”ej lagringsrötad” respektive ”lagringsrötad”. Motiven för detta 

var: 

• Det är mycket svårt att bedöma andelen lagringsskada i enskild stock. Uppdelning i tre 

klasser därför svår att göra. 

• Nuvarande klass 10-33 % lagringsskada benämns sekunda i vissa uthandlingar. 

Olämpligt när prima/sekunda-klassning införs. 

• Gränsen skulle kunna vara 10 % lagringsröta i ett tvärsnitt 15 cm från stockänden. Motiv: 

en av dagens gränser. Ett alternativ vore att tillämpa den övre gränsen 33 %. 

 

Massavedskommittén bedömde att frågan behövde förankras bättre på berörda företag och 

bordlade därför frågan till nästa möte. 

 

Omvandlingstal från rötarea till rötvolym. Beslut rörande tillämpning i VIOL 3 

Bakgrund: Från 1 aug 2019 omvandlingstal endast för kollektiv som ej omfattas av 

prima/sekunda. Dessa är till stor del båtimport från Baltikum eller långväga tågtransporter inom 

landet. Nuvarande omvandlingstal uppdelade på VMF-område och trädslag. Det är stor variation 

mellan stammar och bestånd. Skillnaderna mellan nuvarande tal troligtvis ej signifikanta. Att ha 

ett gemensamt tal skulle ge en avsevärd förenkling för VIOL 3-utvecklingen. 

 

Mot denna bakgrund beslutade kommittén att rekommendera att i VIOL 3 ha endast 

ett omvandlingstal från rötarea till rötvolym. Kommittén vill få återkomma med att 

rekommendera vilket tal det ska vara. 

 

§ 509 Mindiameter på massaved 

Kommittén diskuterade åter frågan om att sänka mindiametern för massaved från 5 cm till 3 cm. 

Enighet nåddes ej. Det efterfrågades en sammanställning av erfarenheter och konsekvensanalyser 

från de företag som studerat frågan. Alla berörda uppmanades dela med sig av dessa. Kommittén 

rekommenderar RMR att en utredning kring mindia på massaved bör genomföras. 

 

§ 510 Minlängd för fallande längder 

Kommittén beslutade att rekommendera att från 1 aug 2019 ha 290 cm som 

minlängd för fallande längder för all massaved i Sverige.  
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§ 511 Kommande möten  

Arbetsgruppens nästa möte:  

Skypemöte måndag 18 mars 2019, kl. 8:30 – 10:30 

 

Massavedskommitténs nästa möten: 

Fysiskt möte (plats bestäms senare), 9 maj 2019, kl. 08:00 – 17:00. 

Skypemöte torsdag 29 augusti kl 13.00 – 15.00 

 

 

 

 

Justerat: 

 

 

 

  

Roger Andersson Åke Forsgren        Ulf Klensmeden 


