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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: Fredagen den 15 september 2017 

Plats: Skype 

 

Närvarande: 

Roger Andersson, Södra (ordf) 

Stefan Björ, StoraEnso 

Lars Björklund, SDC/VMU 

Håkan Broman, Sveaskog 

Åke Forsgren, Metsä Forest  

Fredrik Hansson, VMF Qbera 

Stig Jonsson, BillerudKorsnäs 

Mats Larsson, Holmen Skog 

Torbjörn Näslund, VMF Nord 

Henrik Sakari, SCA Skog 

Lars Wilhelmsson, Skogforsk (§ 462) 

 

Frånvarande: 

Johnny Johansson, SDC 

Lars Persson, SDC 

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 

 

 

§ 459 Öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagens agenda godkändes. 

 

§ 460 Val av justeringsmän och sekreterare för mötet 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Åke Forsgren och Håkan Broman. Lars 

Björklund valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 461 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
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§ 462 Skogforsks virkesmätningsprojekt  

Lars Wilhelmsson föredrog resultat från projektet ”Betalningsgrundande eller 

betalningsstödjande virkesmätning med skördare”. Inför mötet var länk till preliminär rapport 

utskickad. Med betalningsstödjande mätning avses i första hand att information om vedlängd 

samt faktorer som påverkar vedvolymbestämningen ska kunna presenteras för mätarna. 

 

§ 463 Klassning i prima-sekunda 

Lars Björklund informerade om nuläget. Bland annat från möte med Skogsindustriernas 

virkesutskott dagen innan. Virkesutskottet var positivt till förslaget på prima-sekunda-klassning. 

För närvarande pågår: 

• Dubbelklassning i samband med stockmätning 

• Försök med SCA där ökad andel rötved sorteras in i barrmassaveden 

• Analyser på existerande datamaterial 

Preliminära resultat ska föredras för RMR 18 september. RMR förväntas då ge riktlinjer för det 

fortsatta arbetet. 

 

§ 464 Effektmål massavedsmätning 

Inför mötet hade Mats L skickat in ett PM om Holmens syn på effektmålen. Andra i kommittén 

påpekade att de haft diskussioner inom sina företag och kommit fram till att det är många 

förändringar på gång inom massavedsmätningen, främst då införandet av fjärrmätning. Men det 

kan vara svårt att sätta pengar på enskilda delar av utvecklingen då de påverkar varandra. Med 

tanke på att det pågår så mycket, och att effektmål ska bidra till att initiera och prioritera 

aktiviteter, bedömde kommittén att det i nuläget var tveksamt att lägga mycket tid på 

kvantifiering av effektmål. 

 

§ 465 Fjärrmätning-travmätning 

Torbjörn N informerade att Nord nu fjärrmäter på 20 platser, och förväntas ha 24 platser vid 

årsskiftet. Efter att mätningsstödet IRIS nu blivit typgodkänt kommer det att ersätta Fotoweb. 

Torbjörn påpekade också att Doris/IRIS kan klara fyratravarsfordon utan extra utveckling. 

Systemet har plats för de extra bilder/kameror som behövs. 

 

Mats Larsson efterlyste inför nästa möte en sammanställning av hittillsvarande erfarenheter av 

CIND-anläggningar. Kostnader, bemanning etc. 

 

§ 466 Fjärrmätning c-flis 

Lars B informerade om läget avseende pågående prototypinstallation i Obbola. 

Mottagningskontroll, för sortiment och grövre föroreningar, ska göras via stillbilder i IRIS 
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medan övervakning av provtagning ska göras med videokameror kopplade till 

övervakningsportalen. 

 

§ 467 Nästa möte 

Tisdag 28 november. Preliminärt ett heldagsmöte på Arlanda. 

 

 

Justerat: 

 

 

 

  

Roger Andersson Åke Forsgren       Håkan Broman 

 

 


