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Anteckningar RMR:s massavedskommitté 

Datum: 201105 
Plats: Teams 
 
Deltagare: 
Håkan Broman, Sveaskog (ordf.) 
Roger Andersson, Södra 
Fredrik Hansson, Biometria 
Lars Persson, Biometria 
Lars Björklund, Biometria 
Stefan Björ, Stora Enso 
Åke Forsgren, Metsä Forest 
Anders Ångman, Holmen Skog 
Stig Jonsson, Billerud-Korsnäs 
Stefan Merum, Smurfit Kappa 
 
§ 601 Mötes öppnande 
Håkan öppnade mötet 

§ 602 Upprop 

Henrik hade meddelat förhinder. Magnus Norrby medverkade inte och har inte meddelat sig. 

§ 603 Val av sekreterare 

Fredrik Hansson åtog sig att vara sekreterare för mötet. 

§604 Var av justeringspersoner 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Åke F och Stefan B. 

§ 605 Godkännande av dagordning 

Dagens agenda godkändes. 

§ 606 Presentation ny ordförande 

Håkan Broman är ny ordförande i kommittén. I grunden skogstekniker och har bl.a. jobbat som 
skogvaktare åt Hasselfors samt även åt Skogssällskapet. Jobbar på Sveaskog sedan 2002. 
Numera framförallt försäljning massaved och biobränsle och medlem i massavedskommittén 
sedan start. 
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§607 Föregående protokoll 

Inget att kommentera och protokollet läggs till handlingarna. 

§608 Nollklassning massaved 

Lars P beskrev arbetet med att ta oss till helautomatiserad mätning. Nollklassning är en del i 
detta. Till detta behövs ett IT-stöd om man ska klassa eller inte. Mätningsomfattning, MO, är ett 
sätt att hålla reda på hur mätningen ska genomföras vilken har modifierats. Stefan B 
kommenterade att det ser bra ut. Åke F frågade om utskott, och det hanteras på samma sätt. 
Håkan B berättade att Peter Eklund poängterat att nollklassning innebär att det försvinner ett 
monotont jobb och därmed en förbättrad arbetsmiljö.  

§609 Råvaruegenskaper 

Det utsågs en arbetsgrupp vid mötet den 3 september som består av Henrik S, Lennart Stenquist, 
Lars P, Roger A, Håkan B (sammankallande). Håkan B berättade att ett möte har hållits och man 
har kommit fram till förslag på kort, medellång och lång sikt.  
 

 
 
Lars P fortsatte med att förklara hur vi redan idag kan jobba på kort sikt. Lars P påpekade att det 
just nu pågår kravställning för VIOL 3 kring vilken beståndsinfo som ska finnas möjlighet att 
ange i avtalsobjektet. I virkesorder i VIOL 2 finns avverkningsform och trädålder. Via sådan info 
kan man beskriva virkesegenskaper.. Dessutom kan startdatum från skördarfil, eller 
fällningsvecka, utnyttjas. På medellång sikt kan man hämta information från ex.v. 
skogsbruksplaner och liknande. På lång sikt även mer omfattande skördardata eller 
beståndsegenskaper.  
 
Stefan M tyckte det var ett bra angreppssätt. Åke F håller med Stefan M. Han påpekade dock att 
det kan vara svårt att få leverantörerna att göra det som behövs. Lars B frågade vad lägsta 
informationsnivå innebär. Håkan B kommenterade att vi kommer att behöva kräva vissa saker – 
kanske enbart avverkningstidpunkt, kanske även avverkningsform, till en början för att få 
leverera till en viss industri.  
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Stefan B tycker det är bra om vi börjar med det vi tror vi kan få igenom – lära oss krypa innan vi 
kan gå.  
 
Håkan B tar med detta till nästa RMR-möte. 

§ 610 Utökade redovisningsbehov prima-sekunda - beslutspunkt 

Biometri vill stänga en punkt i Biometrias VP gällande utökade redovisningsbehov för prima-
sekunda. Ingen har presenterat några behov efter införandet av prima-sekunda.  
 
Beslut: Massavedskommittén bifaller att punkten kan stängas. 
 
§ 611 Kontroll prima-sekunda vid bryggmätning 
Lars B informerade att man testat att fotografera kontrolltravar på de platser som inte har 
fjärrmätning för att se om det fungera. På vissa platser fungerar det bra, på andra kvarstår vissa 
hinder – framförallt av arbetsmiljömässiga skäl. Bilderna kan gå in i befintligt system för 
hantering av kontroll av kvalitet. 
 
§ 612 Övriga frågor 
Lars B visade ett bildspel från Sågtimmerkommitténs möte och hur Vida ser på 
färskhetsbedömning i bilder. Vida menar att det bör finnas ett system där mätarna kan reagera på 
tveksamma travar och lägga av dessa för noggrann inspektion. Sågtimmerkommittén bevakar 
noggrant frågan om virkesegenskaper för vilket massavedskommittén har ledartröjan. 
 
§ 613 Kommande möten 
Teams 11 feb kl. 10-12 
Teams 6 maj kl.10-12  
 
§ 611 Mötets avslutning 
Håkan B tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
 
Justerat: 
 
 
 

  

Håkan Broman Åke Forsgren Stefan Björ 
 


