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§ 468 Mötesformalia 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagens agenda godkändes. 

 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Stefan Björ och Mats Larsson. Lars 

Björklund valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 469 Klassning i prima-sekunda 

Den av RMR utsedda arbetsgruppen hade möte 2-3 november. Minnesanteckningar från det 

mötet föredrogs. Bland annat sattes en tidsplan. RMR godkände tidsplanen vid möte 14 

november och gav arbetsgruppen i uppdrag att jobba vidare med de effektmål som kan kopplas 

till införandet av prima-sekunda-klassning. I nuläget pågår bland annat praktiska tester på 

lövmassaved vid Husum. 
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Lars gick igenom ett kortfattat informationsmaterial, sex bilder, som är tänkt att kunna användas 

vid exempelvis kommande styrelsemöten i VMFarna. Kommittén gav vissa förbättringsförslag 

och Lars lovade skicka ut en ny version efter mötet. 

 

Färskhet diskuterades. Ulf Klensmeden, Stora Enso har å arbetsgruppens vägnar åtagit sig att 

tillsammans med branschkollegor ta fram ett förslag till datumkrav. Detta förväntas kunna 

presenteras på nästa kommittémöte. 

 

Kommittén diskuterade tidsplanen och bedömde att den var realistisk. Kommittén uttryckte 

också sitt gillande till hur arbetet med prima-sekunda bedrivs. 

 

 
 

§ 470 CIND – erfarenheter hittills 

Funktionalitet för 4-5-travarsfordon har godkänts. Mätning av sådana fordon har påbörjats i 

Nymölla. 

 

Fredrik informerade att det i stort flyter på bra på Qberas mätplatser. Systemet är dock känsligt 

för hur bilen kör genom portalen. Vissa driftstopp har förekommit. Stig J instämde i detta och 

tillade att CIND-mätning snart är igång på alla fem BillerudKorsnäs industrier. Stefan B 

påpekade att det är viktigt med snöröjning eftersom systemet måste kunna detektera bilens hjul. 

För Stora Enso återstår Fors och Skutskär, sen har alla fem industrier som ska ha CIND-mätning 

fått det installerat. 

 

§ 471 Mabema-läget 

Roger A informerade att skarp mätning inletts i Värö. Installationen hos Vida i Alvesta är klar 

för installationstester. Mats L informerade att Mabema-fjärrmätning ska diskuteras senare denna 

vecka mellan SDC, Mabema och de tre mätplatsägarna. 

 

Tidsplan för införande av prima-sekunda
2017 2018 2018 2019

nov dec jan feb mar apr maj aug aug

Studier och utveckling

Remissrunda med VMF-styrelser etc

Beslutsinstanser RMR, VMK SDC

Information remiss Beslut Info för skoglig allmänhet

Utökad försöksverksamhet

Stegvis införande

Prima-sekunda fullt infört
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§ 472 Övervakning av c-flismätning 

Lars B informerade om läget avseende pågående prototypinstallation i Obbola. Såväl 

stillbildskameror för mottagningskontroll och videokamera för övervakning av provtagning har 

installerats. Utvärdering av bildkvalitet pågår. Arbetsgruppen där Lars B, Torbjörn N och Henrik 

S ingår har nästa möte 4 december. Henrik S påpekade att målsättningen fortsatt är att kunna 

komma igång i mars, vilket i sin tur bygger på att SDC kan vara klar med IRIS-anpassningen till 

release 1 2018. 

 

§ 473 Skördardata som stöd för travmätning – fortsättning på Skogforsk-projektet 

Lars beskrev att diskussioner förs med Skogforsk. I VMUs budget för 2018 har medel 

reserverats för ett projekt. Från SDC har påpekats att projektet ska ses i ett brett perspektiv som 

en del av skogsbrukets digitalisering. Mats L påpekade att principfrågor rörande 

ansvarsfördelning med avseende på användning av hel- eller delautomatiserad mätning bör 

diskuteras. Exempel är om/när skördardata blir underlag för kvantitetsbestämning eller för 

beräkning av färskhet. Kommittén beslöt att be RMR ta upp denna fråga. 

 

§ 474 Övrigt 

Fördelning på trädslag eller dimension vid travmätning 

Fredrik beskrev att frågan om fördelning vid travmätning diskuterats i 

instruktionsskrivargruppen. Det handlar dels om trädslag, dels om dimensionsklasser. Det finns 

behov dels av tydligare regler om vad som kan/får göras, dels av system för uppföljning av 

resultaten. Förslag kommer att kunna redovisas på nästa kommittémöte 

 

Harmonisering av längd- och diameterkrav för sortiment 16 (felsorterad massaved) 

I instruktionsskrivargruppen har även problem med sortiment 16 diskuterats. Kommittén stöder 

en ökad harmonisering men önskar mer fakta om problemets omfattning och vilka varianter som 

finns. Frågan tas upp på nästa möte. 

 

§ 475 Möten 2018 

Skypemöten som vid behov ändras till fysiska möten: 

Onsdag 7 feb kl 9-11 

Tisdag 8 maj kl 9-11 

Måndag 10 sept kl 13-15 

Tisdag 13 nov kl 9-11 

 

Justerat: 

 

 

 

  

Roger Andersson Stefan Björ       Mats Larsson 


