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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 200903 
Plats: Teams 
 
Deltagare: 
Roger Andersson, Södra (ordf) 
Fredrik Hansson, Biometria 
Lars Persson, Biometria 
Lars Björklund, Biometria 
Stefan Björ, Stora Enso 
Åke Forsgren, Metsä Forest 
Anders Ångman, Holmen Skog 
Henrik Sakari, SCA Skog 
Per Ericsson, Billerud-Korsnäs 
Jörgen Westman, Sveaskog 
 
§ 590 Mötes öppnande 
 

§ 591 Upprop 

Håkan Broman, Magnus Norrby och Stig Jonsson har meddelat förhinder. Sekreteraren hade 
bommat att få med Stefan Merum i kallelsen och bad om ursäkt för det. 

§ 592 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 

§593 Var av justeringspersoner 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Åke Forsgren och Stefan Björ. 
 

§594 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes. 
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§595 Förslag på ny ordförande i massavedskommittén 

Inget har hänt från RMR. Patrick Bäckström har bett kommittén att komma med förslag. Åke F 
nämnde att SCA inte haft ordföranderollen tidigare och föreslår Henrik Sakari. Roger föreslog 
Håkan Broman, men han är inte med på mötet. Ett annat alternativ är Stefan Björ, men han anser 
att det räcker med att Stora Enso har ordförandeposten i sågtimmerkommittén. Per Ericsson tar 
med frågan till Billerud-Korsnäs. Henrik Sakari tycker BK vore ett bra förslag. Det stöds även av 
Stefan Björ. 
 
Beslut:  
Per Ericsson tar upp frågan internt inom BK om de kan tänka sig att nominera en person att anta 
ordföranderollen. BK tar efter detta upp frågan med Patrick Bäckström, ordf. RMR. 

§596 Föregående protokoll 

a) Råvaruegenskaper – egen punkt på dagordningen 
 
b) Mätning av klen massaved (LB) 
Lars B har fört in en komplettering av massavedens mätningsbestämmelser som reglerar 
massavedsstocks maxlängd till 580 cm inklusive stockdel med underdimension. 
 
Beslut:  
Kommittén föreslår att RMR fastställer den komplettering avseende massavedens bestämmelser 
som föreslagits. 

§597 Råvaruegenskaper 

Lars B och Lars P gick igenom det bildspel som skickats ut i samband med kallelsen. 
Stefan Björ presenterade därefter ett test man gjort inom Stora Enso gällande tid från avverkning 
till avlämning. 
 
Roger A frågade vad vi gör nu? Han resonerade om inte det är dags att be företagen att analysera 
sina respektive data och efter det återuppta diskussioner om regelverk, visualisering etc. Lars P 
konstaterade att Biometria utfört uppdraget att presentera nuläget och vilka möjligheter som 
finns, och att det nu är kommitténs uppdrag att fastställa vad den kommer föreslå RMR.  
 
Beslut:  
Samtliga företag ombeds att analysera sina data inför nästa möte. En arbetsgrupp, som 
förslagsvis består av Henrik Sakari, Lennart Stenquist, Lars Persson jämte nuvarande ordförande 
Roger Andersson, ansvarar för att driva frågan. 
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§598 Kommande möten 

Höstens möten föreslås läggas i anslutning till RMR:s möten och föreslogs till: 
 
Torsdag 5/11 10:00 – 12:00 som Teamsmöte  
 

§ 599 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 
§600 Mötets avslutning 
Roger tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 

  

Roger Andersson Åke Forsgren  Stefan Björ 
 


