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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 210506 
Plats: Teams 
 
Deltagare: 
Håkan Broman, Sveaskog (ordf.) 
Roger Andersson, Södra 
Fredrik Hansson, Biometria 
Lars Persson, Biometria 
Stefan Björ, Stora Enso 
Åke Forsgren, Metsä Forest 
Björn Fredriksson, Holmen Skog 
Per Ericsson, Billerud-Korsnäs 
Stefan Merum, Smurfit Kappa 
Magnus Norrby, Sågverken i Mellansverige 
Henri Sakari, SCA 
 
§ 625 Mötes öppnande 
Håkan öppnade mötet 

§ 626 Upprop 

Samtliga kallade medverkade utom Lars Björklund. 

§ 627 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 

§ 628 Val av justeringspersoner 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Björn Fredriksson och Stefan Björ. 

§ 629 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes. 

§ 630 Föregående protokoll 

a. Andel fjärrmätt massaved våren 2021 ca 95% 
b. Automatisk mätning m3s. Några få har visat intresse. Mätningstekniska tester 

kommer eventuellt att utföras, men ej driva frågan till typgodkännande. 
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§631 Råvaruegenskaper - lägesrapport (HB) 

Håkan rapporterade utförligt och tydligt var vi står via ett bildspel (bifogas). Uppdraget är 
väldigt stort och brett om man läser in allt i direktivet, men man har kommit fram till en 
prioritering. 
 
Följande synpunkter dök upp: 
 
Åke F: Torrhalten är viktig. 
Stefan M: Håller med om att torrhalten är viktigt och att man gjort en bra prioritering  
Henrik S: Håller också med vikten av att kunna beräkna torrhalt som kan utnyttas vid industrin. 
Det är inte tiden som är viktig utan torrhalten 
Per E: Håller på med projekt kring automatisk bestämning av torrhalt med Radarbolaget för 
sönderdelat men det går lite trögt att få till något i praktiken. Starkt önskemål att kunna få till det 
på rundved? 
Stefan B: Bättre att få det enkla att fungera än att lösa allt.  
Björn F: Bra att skapa information även om det kan vara svårt att sortera efter egenskaper pga 
brist på yta 
Lars P: Bra göra den enkla först. Går att få in en del redan i dag i VO 
Fredrik H: Utnyttja data från skördaren som redan finns. 
 
Håkan B sammanfattar mötets mening i att:  

 torrhalt är viktigt 
 se till att plocka lågt hängande frukter först 
 bättre att göra något än inget alls. 

 

§632 Kontroll prima-sekunda (FH) 

Fredrik redovisade kort resultaten för klassning av prima-sekunda under 2020. Det är bra och 
stabila värden med en lite förbättring jämför med 2019. Inga kommenterar på presentationen. 
Däremot önskades att till nästa möte få presenterat hur stor andel som inte klassas. 
 
Henrik S kommenterade att om man inte klassar i prima-sekunda, men bibehåller manuell 
fördelning i trädslag, blir det tandlöst eftersom någon egentlig produktivitetsökning då inte 
uppnås. 
 
Beslut: Biometria via Lars Persson redovisar vid nästa möte hur stor andel som mäts per 
mätningsomfattning. 
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§ 633 Övriga frågor 
Vedförbrukning och mätkvalitet i Husum 
Åke F presenterade sina tankar om mätningskvalitet och kostnad via bildspel. Är det klusterdata 
och inte enskilda resultat? Vedåtgångstalen hoppar väldigt mycket och är stigande på barr? 
Samtidigt ökar mätkostnaden. Är lösningen en rigg? Han är lite bekymrad över den utveckling 
han ser. 
 
Björn F känner igen sig i det Åke F presenterar. Han ser en större slagighet i resultaten än 
tidigare. Tidigare stor spridning, men rätt på totalen – nu känner man att även totalen är felaktig.  
 
Fredrik H föreslog att till nästa möte bjuda i Magnus Haapaniemi, eller någon annan från 
Mätningskvalitet, för att redovisa hur mätningskvalitet utvärderas. 
 
Magnus N sa att denna fråga även är uppe i styrelsen. Han menar att det är viktigt att 
mätplatsägarna är mer med i denna diskussion varför det är ett bra förslag att bjuda in Magnus 
Haa.  
 
Beslut: Till nästa möte nystar Lars P och Åke F i de frågor som Åke tog upp och Magnus 
Haapaniemi bjuds in för att redovisa hur kvaliteten utvärderas. 
 
§ 634 Kommande möten 
Teams Tisdag 14 september 1000-1200 
 
§ 635 Mötets avslutning 
Håkan B tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
 
Justerat: 
 
 
 

  

Håkan Broman Stefan Björ Björn Fredriksson 
 


