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

Datum: 8 maj 2018 

Plats: Skype 

 

Närvarande: 

Johan Adolfsson, VMF Syd 

Roger Andersson, Södra (ordf) 

Stefan Björ, StoraEnso 

Lars Björklund, SDC/VMU 

Håkan Broman, Sveaskog 

Åke Forsgren, Metsä Forest  

Fredrik Hansson, VMF Qbera  

Johnny Johansson, SDC/VMU  

Stig Jonsson, BillerudKorsnäs 

Sven Jägbrant, SDC/VMU 

Ulf Klensmeden, Stora Enso 

Torbjörn Näslund, VMF Nord 

Mats Larsson, Holmen Skog 

Martin Åström, SDC 

 

Frånvarande: 

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 

Henrik Sakari, SCA Skog 

Anders Svensson, VMF Syd 

 

 

§ 482 Mötesformalia 

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

justera dagens protokoll valdes Stefan Björ och Åke Forsgren. Johnny Johansson åtog sig att 

vara sekreterare för mötet. Föregående protokoll godkändes.  

En övrig fråga anmäldes av Fredrik Hansson; Ev. samordning av minimilängd på massaved.  

 

§ 483 Klassning i prima-sekunda 

Syftet med denna genomgång och diskussioner i ärendet var att samla ihop synpunkter från 

närvarande ledamöter inför RMRs möte den 24 maj. Dagen innan (7 maj) genomfördes ett 

”webinarium” (web-baserat seminarium) med ett 30-tal medverkande från VMF Syd och Qberas 

styrelser som likaledes förväntas avge yttranden inför RMRs möte. VMF Nords styrelse hade fått 



  Anteckningar 
   
  Datum 

  2018-05-08 

en motsvarande genomgång den 10 april. Lars gick igenom valda delar av det bildspel från 

webinaret, bl. a. hur simuleringarna genomförts av de ca 500 travarna per sortiment och VMF. 

Ett förtydligande som gjordes av Sven var att det i bilderna 12 och 13 är de aktuella travarnas 

kollektivomräknade vrakvolym som avses. 

 

Det efterlystes och diskuterades jämförelser av avvikelser i vrakuttag (ordinarie/kontroll) mellan 

dagens upplägg med låg korrelation, samt klassning i prima/sekunda där klassningen förväntas 

ge hög träffprocent. Det konstaterades dock att det inte går att jämföra dessa metoder i det 

avseendet, när helt olika statistiska begrepp används. 

 

Det går att utläsa en relativt bra överrensstämmelse för löv mellan simuleringen och den 

praktiskt utförda klassningen, medan resultatet var sämre för barrmassaveden. VMU återkommer 

inom kort med resultat för gran. Det återstår även inhämtning och beräkningar av barr- och 

björkmassavedstravar från Nymölla. 

 

Lars sammanfattade hittillsvarande resultat med att det kan se lite spretigt ut, men 

simuleringarna är inget riktigt facit, och att de lite större skillnaderna mellan bildmätarna 

möjligen kan åtgärdas med utbildning. Syftet har mer varit att hitta underlag för prissättning. 

Målsättningarna med förslaget kan anses vara uppfyllda, då det bl.a som avsett ger en mycket 

hög andel prima. Det är vidare viktigt med gränsen mot utskott, där det möjligen uppvisas en 

något högre andel än förväntat.  

 

Kommittén kompletterade med att det även finns försörjningsaspekter att ta hänsyn till, där ex.v. 

en hög utskottsandel av gran riskerar ge mer barr o.s.v. Dessutom efterlystes någon form av 

”översättningstabell” som stöd vid en övergång till ny prissättning. 

 

Mötet diskuterade även ”färskhetstabellen” (bild 15: mätinstruktionens regler för lagringstid). 

Konstaterades att förslaget medför ett obligatorium för avverkningsdatum, vilket gör det till en 

fråga att ta upp med RMR. Kommittén anser att hanteringen av ”färskhet” mer är en affärs-/ 

partsfråga, varför den bör vara dispositiv i mätningsinstruktionen. 

 

SWOT-analysen i bild 22 ska finslipas genom att första punkten under rutan ”Möjligheter” ex.v. 

förlängs med ”..och effektivisering.”). Vidare ska den ökade transparensen inte bara betraktas 

som ett ”hot” utan även en ”möjlighet”. 

 

Kommittén ställde sig fortsatt bakom den sedan tidigare föreslagna tidplanen. Enligt denna är 

målsättningen ett färdigt fungerande förslag nu i sommar för att kunna börja tillämpa klassning 

av massaved redan i höst, och ett års stegvis införandetid. Fr.o.m. hösten 2019 ska systemet med 

nettoomräkning vara utfasat. 

 

Kommittén påpekade att RMR bör formulera en strategi för införandet som även inbegriper 

eventuellt samordnad tidpunkt. 
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§ 484 Kontrollresultat vid stickprovsmätning 

Lars föredrog ett förslag framtaget av Monica Strömgren där mätande företag bör redovisa: 

 

1. En systematisk avvikelse med hänsyn tagen till alla steg.  

2. Den systematiska avvikelsen för underliggande steg. 

3. Standardavvikelse och medelfel för varje steg redovisade för sig. 

Kontrollkommissionen har tidigare godkänt förslaget och även VMK-nämnden instämmer i att 

det finns förbättringspotential i frågan. Även massavedskommittén ställer sig bakom förslaget. 

 

§ 485 Min.diameter 3 cm för massaved  

Torbjörn meddelade att inga synpunkter eller invändningar inkommit på RGNs fråga om 3 cm 

mindiam skulle kunna bli nationell standard. Roger upplyste om att även Södra internt tillämpat 

3 cm på barr sedan i vintras, och föreslog att denna fråga kunde ingå i ett helt paket med nya 

mätbestämmelser inför införandet höst 2019.  

 

§ 486 Xylometermätning. Ska SCAs projekt bli ett nationellt VMU-projekt? 

Av tidsbrist inskränkte sig denna punkt till ett uttalande av Åke Forsgren: ”Jag ställer mig positiv 

till projektet”. 

 

§ 487 Frågor till nästa möte 

Följande frågor hänsköts till nästa möte: 

 

1. Xylometermätning. 

2. Status avseende Bildmätning-fjärrmätning-CIND-Mabema 

3. Övervakning c-flis-mätning 

4. Fördelning på trädslag eller dimension vid travmätning. Redovisning av kontrollresultat, 

punkt från fg möte 

5. Harmonisering av längd-och diameterkrav för sortiment 16, punkt från fg möte 

6. Samordning av minimilängd på fallande massaved. 

 

 

§ 488 Möten 2018 

Skypemöten som vid behov ändras till fysiska möten: 

Fredag 14 sept kl 13-15  

Tisdag 13 nov kl 9-11 
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Justerat: 

 

 

 

  

Roger Andersson Stefan Björ       Åke Forsgren 


