
  
 

  

Examensarbete 
 

Jämförelse av ekonomiskt utfall vid 
klassning av massaved enligt dagens 
klassningssystem och det nya 
systemet Prima-Sekunda  
– En fallstudie på Mellanskog 
Comparison of financial outcome when classifying 
pulpwood according to the currently used classification 
system and the new system Prima-Sekunda 
 

Författare: Jennie Olsson 
Handledare: Matti Flinkman 
Examinator: Erika Olofsson 
Handledare, företag: Mari Törrö, 
Mellanskog 
Datum: 2019-06-03 
Kurskod: 2TS10E, 15 hp 
Ämne: Skogs- och träteknik 
Nivå: Kandidat 
 
Institutionen för Skog och träteknik 





 

I 
 

Sammanfattning 

I augusti 2019 införs ett nytt kvalitetsklassningssystem, Prima-Sekunda för 
kvalitetsklassning av massaved. Massaved används för att tillverka 
pappersmassa. Massaved tas tillvara från gallringar och 
föryngringsavverkningar. Vid inmätning till industri är det viktigt att 
massaveden håller de kvalitetskrav som ställs för det finns flera olika 
kvalitetsfel som gör mer eller mindre åverkan för industrin.  

Syftet med denna studie var att jämföra om det finns någon skillnad i det 
ekonomiska utfallet med det nya kvalitetsklassningssystemet Prima-Sekunda 
gentemot dagens klassningssystem vid inmätning av massaved. För att 
besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod för att samla 
information. Under november 2018 travmättes timmerbilar med massaved 
från sju produktionsområden på Mellanskog. Mätningarna utfördes av två 
utvalda virkesmätare på Biometria vid virkesmätningen på Vallviks Bruk.  

Travarna, totalt 95 stycken mättes och kvalitetsklassades med de två 
klassningssystemen. För att ange de kvalitetsfel som orsakat vrak eller 
volymavdrag i dagens klassningssystem och nedklassning i Prima-Sekunda 
anges olika orsakskoder.  

I Prima-Sekunda är antalet travar som blivit sekundaklassade få till antalet 
inmätta travar. Trots att inte vrakandelar förekommer i Prima-Sekunda 
används det undantagsvis i studien för att påvisa skillnaden mellan de två 
klassningssystemen. Den vanligaste orsaken till vrak som klassat ner 
primatravarna till sekunda är skogsröta. I dagens klassningssystem var även 
där skogsröta den största vrakorsaken. 

Vid jämförelse ur det ekonomiska perspektivet användes Mellanskogs 
prislista för att uppskatta utfallet för dagens klassningssystem respektive 
Prima-Sekunda. Priserna för Prima-Sekunda blev ett antagande och något 
lägre än Mellanskogs prislista då inga fastslagna priser fanns att tillgå. 

Utifrån mätningar och klassningar i denna studie framgår det att 
klassificering enligt dagens klassningssystem ger något bättre betalt än 
Prima-Sekunda och det grundar sig på att priserna för Prima-Sekunda initialt 
är satta något lägre än dagens massavedspris. Prima-Sekunda ger med dessa 
förutsättningar industrin en större volym råvara med den kvalitet som 
efterfrågas till lägre kostnad men för skogsägaren blir det någon krona 
mindre i plånboken. 

Det skrivs i förarbetena till Prima-Sekunda om en prisneutral övergång; 
tyder då utfallet av föreliggande studie att priset för Prima-Sekunda måste 
ligga någorlunda lika som med dagens massavedspris? 
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Summary  

In August 2019, Prima-Sekunda, a new classification system for the 
classification of pulpwood is about to be introduced for remuneration 
estimate. Pulpwood is used to produce wood pulp. Pulpwood is the yield 
from first thinning and regeneration felling. When measuring pulpwood for 
industry, it is important that the pulpwood maintains the quality 
requirements that are set by the industry. There are several different quality 
defects in wood raw material that make less or more damage in the value 
adding process. To indicate the quality defects that caused the refused logs 
in today's classification system and degradation of pulpwood logs in Prima-
Sekunda, different rejection codes are used. 

The purpose of this study was to compare whether there is any difference in 
the economic outcome with the new quality classification system Prima-
Sekunda against the current classification system when measuring 
pulpwood. To answer the study's questions, a quantitative method was used 
to gather information. In November 2018, timber trucks with pulpwood 
loads were measured from seven production areas at Mellanskog. The 
measurements were performed by two log scalers from Biometria, at the 
wood measurement station in the pulp industry of Vallvik Bruk. The total of 
95 piles was measured and classified with the two classification systems. In 
Prima-Sekunda, the number of piles that was rated as sekunda was few to 
the number of measured piles. Though no refused logs codes are used in 
Prima-Sekunda, these were temporally used in the present study to 
demonstrate the difference between the two classification systems. The most 
common rejection cause of refused logs that classified the primate traps to 
the second is forest decay. In today's classification system, the forest decay 
was also the biggest rejection cause.  

When comparing from the economic perspective, Mellanskogs price list was 
used to estimate the monetary outcome based on current classification 
system whereas the prices for Prima-Sekunda classification became an 
assumption about somewhat lower prices compared with the ordinary price 
list when no established prices were available. Based on measurements and 
classifications in this study, classification according to the current 
classification system gives somewhat better paid than Prima-Sekunda and it 
is because the prices for Prima-Sekunda are initially set slightly lower than 
the current price for pulpwood. Prima-Sekunda gives under the prevailing 
price expectations the industry a larger commodity volume including the 
quality demanded and to a lower cost, whereas for the forest owner there 
will be some crowns less in the wallet. 

It is written in the preparatory works for Prima-Sekunda about a price 
neutral transition; the outcome of the present study suggests that in order to 
reach this goal the Prima-Sekunda price must be set reasonably equal to 
today's pulpwood prices?  
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Abstract 

In August 2019, Prima-Sekunda is about to be introduced, a new 
classification system for the classification of pulpwood during surveying to 
industry. This new classification system should be more time and cost 
effective and at the same time offer the industries commodity volume with 
better quality. 

The purpose of this study was to compare if there was any difference in the 
economic outcome with the new Prima-Sekunda compared to today's 
classification system when measuring pulpwood. Based on the 95 piles 
measured, it appeared that today's classification system gives somewhat 
better paid than Prima-Sekunda due to the prices for Prima-Sekunda which 
are initially set slightly lower than today's pulpwood price. 

The introduction of Prima-Sekunda should be price neutral, which means 
that the prices for Prima-Sekunda as shown in the current study must be 
reasonably equal to the current pulpwood price for this goal to be 
materialized. 

Keyword: Wood measurement, pulpwood, Prima-Sekunda, economic 
outcome, classification system 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De vanligaste sortimenten i Sverige är normaltimmer, energived och 
massaved. Massaved består av rundved, småträd och toppar på grova träd 
som är tillredda av levande stamdelar av främst gran och tall (Skogskunskap 
2017). Denna studie kommer att behandla kvalitetsklassning av 
granmassaved och barrmassaved. Granmassaved får enbart innehålla vanlig 
gran. 

Barrmassaved får innehålla alla barrträdsarter (SDC 2018a). Vid gallring 
sorteras det mesta av virket som massaved. Massaveden används av 
massaindustrin för att tillverka pappersmassa som i nästa led blir pappers- 
och kartongprodukter (Skogskunskap 2017). 

Kvalitet är ett ord som förekommer frekvent i denna studie och kvalitet i 
detta sammanhang innebär lämplighet för massatillverkning. För att få rätt 
kvalitet som lämpar sig för massatillverkning startar jakten på bra kvalitet 
redan i skogen. Detta genom planering och utförande av avverkning, 
planering och utförande av transport och logistik av virket och 
lagerplatshantering. Centralt i denna kedja är även att mätning med 
överenskomna metoder fungerar så att industrin får rätt råvara med rätt 
kvalitet för industriprocessen (SDC 2018b). 

1.2 Dagens klassningssystem 

Med dagens klassningssystem anges vrak för varje enskild stock med 
virkesfel i en trave. Vrak är virke som inte uppfyller kvalitetskraven på 
massaved. Enligt rapporter som (SDC 2019b) tagit fram är det vid 
travmätning av virke svårt och tidsödande att ange rätt vrakandel och 
vrakorsak. Flera vrakorsaker slås ihop trots att dessa har olika tolerans inom 
massaindustrin, vidare om det finns flera olika vrak anges den kod som 
orsakar högst vrakprocent. I dagens klassningssystem får volymandelen vrak 
inte överstiga 15 % av bruttovolymen/enskild trave. Detta innebär att stora 
mängder massaved med godkänd kvalitet vrakas. Detta ger industrin lägre 
råvaruvolym och skogsägaren får mindre betalt för sin massavedsleverans. 
Skogsägaren får i regel ingen betalning för vraken (Prima-Sekunda 2019a). 

1.3 Prima-Sekunda 

2019-08-01 träder det nya klassningssystemet Prima-Sekunda i kraft. I detta 
klassningssystem finns en högre tolerans jämfört med dagens 
klassningssystem. Enligt (SDC 2018c) kommer Prima-Sekunda underlätta 
kvalitetsklassningen av massaved. I Prima-Sekunda kommer varje trave 
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kvalitetsklassas till skillnad från dagens klassningssystem där varje enskild 
stock klassas. 

Kvalitetskraven för enskild stock är nästintill oförändrade. Skogsrötan 
kommer att bedömas som andelen rötarea i den hela travens ändyta, istället 
för rötvolym och varje enskild stock får ha obegränsat med röta (Prima-
Sekunda 2019a). Mätningarna kommer att bli mer effektiva eftersom de 
kommer att kunna utföras snabbare då det endast är kvalitetsklass (prima, 
sekunda eller utskott) som ska anges och inga vrakprocent eller vrakorsaker 
förutom om traven klassats ner då orsakskod för nedklassning ska anges. 
Eftersom det enbart är kvalitetsklass som anges kommer mätningarna även 
bli mer säkra. Om det finns flera orsaker till nedklassning anges den lägsta 
orsakskoden. Skogsägaren kommer att få betalt för hela den inmätta 
volymen efter hur kvaliteten i traven ser ut och inte hur de enskilda 
stockarna ser ut. Med Prima-Sekunda kommer det bli enklare för 
skogsägaren att förstå hur och varför en trave klassats ner och varför den 
bedömts med de kvalitetsfel som angivits. Om traven inte håller 
kvalitetskraven för sekunda klassas traven ner till utskott (mer om utskott i 
1.3.1). Skogsägaren får då betalt för utskottspris alternativt mätas in som 
annat sortiment (Prima-Sekunda 2019b). I mätbeskedet kommer 
skogsägaren se hur stor volym som är inmätt vid industrin och om det 
klassats som prima, sekunda eller utskott/mätningsvägran och därmed inte 
se vrak eller avdrag som med dagens klassningssystem. Travar som inte blir 
klassade som prima kommer en förklaring till nedklassning finnas med. 
Detta är den stora skillnaden tillika den eventuella vinsten för skogsägaren. I 
Prima-Sekunda kommer toleransen för kvalitetsfel som har mindre betydelse 
för produktionen höjas samtidigt som kraven för de kvalitetsfel som har 
större inverkan på produktionen skärpas. Kraven för fel trädslag, torrstock 
och övergrovt (>70 cm) har skärpts i Prima-Sekunda i jämförelse med 
dagens klassningssystem, där gränserna varit tämligen låga (Prima-Sekunda 
2019c). Kriterier och förklaringar av de olika kvalitetsfelen finns att läsa i 
bilaga 2. 

Industrin kommer med största sannolikhet att få en högre virkesvolym med 
bättre kvalitet då tydliga kvalitetskrav belyser vad industrin efterfrågar. Det 
gör det även lättare för skogsägaren att veta vad industrin efterfrågar (Prima-
Sekunda 2019c). 
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1.3.1 Utskott/mätningsvägran 

De travar som inte uppfyller kraven för sekunda klassas som utskott. Finns 
det ett avtal mellan berörda parter kan traven mätningsvägras eller mätas in 
som ett annat sortiment. En mottagningskontroll görs för att se om virket är 
leveransgillt, d.v.s. om virket uppfyller sortimentskravet. Vid denna kontroll 
kontrolleras så kallade uppenbara fel som exempelvis fel sortiment, om 
andelen fel trädslag/torrstockar är långt över gränsvärdena med mera. Finns 
det ett annat sortiment på virkesordern kan en ej leveransgill trave mätas in 
med ett av de avtalade sortimenten. 

1.3.2 Skillnader mellan dagens klassningssystem och Prima-Sekunda 

För att tydliggöra skillnaderna mellan de två klassningssystemen har dessa 
tagits fram i tabell 1. I figur 1 visualiseras hur vrakandelarna bedöms i 
dagens klassningssystem genom att varje enskild stock kontrolleras och i 
Prima-Sekunda där hela traven kontrolleras och istället för vrak 
kvalitetsklassas travarna utifrån kvalitetskrav som finns angivna i tabell 3. 

Tabell 1. Tydliggörande av skillnaderna mellan dagens klassningssystem och Prima-Sekunda. Källa: 
Prima-Sekunda 2019. 

Dagens klassningssystem Prima-Sekunda 

Varje enskild stock kontrolleras och 
bedöms utifrån bestämmelser där 
kriterier för vrak finns angivna (bilaga 
1). 

Hela traven bedöms med en 
kvalitetsklass utifrån bestämmelser 
(bilaga 2). Inget vrak anges utan en 
orsakskod. 

Svårt att bedöma och få fram en rättvis 
vrakprocent, detta leder till att 
mätningen blir tidskrävande och virke 
med godkänd kvalitet vrakas. 

Snabbare och enklare mätning där 
enbart kvalitetsklass ska anges. 

Finns flera vrakorsaker i samma trave 
slås dessa ihop trots att de har olika 
stor betydelse för industrin, detta 
innebär att råvara med godkänd 
kvalitet inte mäts in eftersom de slagits 
ihop. 

Ökad tolerans för fel som har mindre 
betydelse för industrin och minskad 
tolerans för fel som har större 
betydelse. 
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Tabell 1 (fortsatt). Tydliggörande av skillnaderna mellan dagens klassningssystem och Prima-
Sekunda. Källa: Prima-Sekunda 2019. 

Vrakprocenten dras av från 
travvolymen och skogsägaren får inte 
betalt för den vrakade volymen. 

Tydliga signaler till skogsägaren vad 
industrin efterfrågar för virke. 

 Hela volymen mäts in vid industrin 
oavsett om traven är klassad som 
Prima eller Sekunda. 
Skogsägaren/säljaren får betalt för hela 
den inmätta volymen. 

Figur 1. Visualisering hur varje virkestrave bedöms i respektive klassningssystem. Källa: Prima-
Sekunda 2019. 

1.4 Fjärrmätning 

I linje med försöken att effektivisera virkesmätningen införs fjärrmätning på 
allt fler mätningsstationer. Att använda fjärrmätning innebär att det blir 
effektivare och bättre nyttjande av resurser, mätstationernas öppettider 
kommer att vara mer flexibla, kortare stopptider för timmerbilarna då 
mottagning och lossning kommer att bli mer effektiv (Skogforsk 2017). 
Fjärrmätningen utför travmätning med hjälp av kameror som knäpper bilder 
på travarna istället mot för att en virkesmätare manuellt mäter och 
kvalitetsklassar travarna. 

Timmerbilarna anländer till mottagningsplatsen och kör genom en 
kamerarigg där det sitter flertalet kameror som fotograferar travarna med 
från olika vinklar så att bilder tas från olika vinklar av lasten. 
Timmerbilschauffören gör en ankomstregistrering samt registrerar uppgifter 
om leveransen. Bilderna ska sedan godkännas av bildmätningscentralen och 
då får timmerbilschauffören godkänna mätningen, ta emot ett 
avlämningskvitto, lossa och sedan lämna mottagningsplatsen. 
Bildmätningscentralen mäter och bedömer sedan travarna utifrån de bilder 
som tagits, mätningen registreras inom 48 timmar (figur 2). 
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Figur 2.  Beskrivning av hur fjärrmätning går till. Källa: VMF Qbera 2019. 

Det går också att begära en kontroll av mätningen där en annan mätare mäter 
och kvalitetsklassar lasten igen. Visar det sig inte vara någon differens får 
den som begärt efterkontrollen betala kostnaden för kontrollen. Denna 
kontroll kan begäras av exempelvis leverantörer, säljare, köpare eller 
transportörer (VMF Qbera 2019). 

1.5 Biometria 

Mätningar och redovisningar utförs av en nybildad organisation Biometria 
från 1 januari 2019. Biometria är en opartisk organisation där fyra 
föreningar: SDC, VMF Nord, Syd och Qbera ingår (Biometria 2019a).   

1.6 Mellanskog  

Uppdragsgivare till denna studie är Mellanskog. Mellanskog är en 
skogsägarförening som ägs av ca 26 000 privata skogsägare. Mellanskogs 
tjänster är allt från avverkning, skogsskötsel, skoglig rådgivning, planering 
samt ekonomiska tjänster. Mellanskog jobbar för att ge medlemmarna bästa 
möjliga lönsamhet samtidigt som de förhandlar med industrierna för att ge 
skogsägarna bästa möjliga pris för det virke de levererar (Mellanskog 
2018a). 
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1.7 Syfte och mål 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur lönsamheten påverkas för 
Mellanskogs medlemmar och skogsägare som Mellanskog förmedlar virke 
åt vid försäljning av massaved vid bytet av klassningssystem från dagens 
klassningssystem till det nya klassningssystemet Prima-Sekunda. 

Frågeställning: 

 Fanns det någon signifikant skillnad och hur stor/liten i ekonomiskt 
utfall med att mäta in massaveden med Prima-Sekunda jämfört med 
dagens klassningssystem?   

 Hur stor var skillnaden i lönsamhet för med Prima-Sekunda 
gentemot dagens system för kvalitetsklassning av massaved? 

 Hur stor andel av travarna klassades i prima, sekunda respektive 
utskott? 

 Vilken var den främsta orsaken till nedklassning i Prima-Sekunda? 

 Hur skiljer sig bedömningarna mellan de två klassningssystemenen? 

1.8 Avgränsningar 

Studien begränsades till tre verksamhetsområden på Mellanskog; Södra 
Hälsingland, Nordöstra Hälsingland och Härjedalen-Ljusdal då dessa 
områden var först ut på Mellanskog med att sortera efter Prima-Sekunda. 
Jämförelser gjordes på produktionsområdesnivå där sju områden var 
representerade. Studien avgränsades till barrmassaved och granmassaved 
som var inmätt på mätstationen i Vallvik under november 2018. Att studien 
avgränsades till en mätstation berodde på att två virkesmätare med lång 
erfarenhet och med nästintill lika mätresultat var tillgängliga för att utföra 
mätningarna. Detta för att få ett mer rättvist mätresultat. 

För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt användes en utvald prislista 
för alla tre verksamhetsområden, där olika typer av avdrag och tillägg 
uteslöts. Detta för att alla tre områden skulle ha samma förutsättningar. För 
Prima-Sekunda som inte hade någon prislista användes en förmodad något 
lägre prissättning som applicerades på klassificeringen enligt Prima-
Sekunda. 
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2. Material och metoder 

För att besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod för 
att samla information. En litteratursökning gjordes för att få mer kunskap 
om Prima-Sekunda och dagens klassningssystem. Olika webbsidor besöktes; 
bland annat Biometria, Skogskunskap och Prima-Sekunda. Det fanns även 
tillgång till AM-dokument, vilket var Biometrias 
dokumenthanteringssystem. AM-dokumenten användes av anställda vid 
Biometria för att ta del av mätbestämmelser, rutiner och andra dokument 
som hade med kvalitet att göra. 

2.1 Bakgrund till klassningssystemen 

Vid inmätning av massaved till industri var det viktigt att massaveden höll 
de kvalitetskrav som ställdes. Det fanns flera olika kvalitetsfel som utgjorde 
mindre eller större åverkan för industrin. Det fanns vrakorsaker/orsakskoder 
i både dagens klassningssystem och Prima-Sekunda för maximalt tillåtna 
defekter av olika slag i stockarna respektive travarna. Överskreds dessa 
maximala gränser vrakades stocken/stockarna i dagens klassningssystem 
vilket gav ett volymavdrag för vrakandelen. I Prima-Sekunda klassades 
traven utifrån hur stor andel av exempelvis röta eller torrträd som fanns i 
varje trave. Översteg andelen för röta för att få klassas som prima blev 
traven nerklassad till sekunda och höll inte traven måttet för sekunda blev 
traven utskott. Utskott var när traven mätningsvägrades och inte fick mätas 
in som gran- och barrmassaved. Var traven en granmassavedstrave där den 
maximala gränsen hade överskridits för granmassaved men den höll måttet 
för barrmassaved kunde traven klassas ner till barrmassaved och kunde ändå 
mätas in. Dvs. att vid utskott kunde traven göras om till annat sortiment. För 
att detta skulle gälla skulle ett annat sortiment finnas på virkesordern. Även i 
dagens klassningssystem kunde traven mätas in som ett annat sortiment.  För 
att veta vad som hade orsakat vrakningen eller nedklassningen angavs en 
vrakorsak/orsakskod. I tabell 3 anges de olika vrakorsakerna/orsakskoderna 
för dagens klassningssystem och i tabell 2, Prima-Sekunda. Mer om detta i 
avsnitt 2.2.7 och 3.6. 
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Tabell 2. Orsakskoder som angavs vid kvalitetsklassning av massaved i Prima-Sekunda. Källa: Prima-
Sekunda 2019a. 

 

Tabell 3. Orsakskoder för kvalitetsklassning av massaved i dagens klassningssystem. Källa: SDC 
2018a.  

 

2.1.1 Mätmetod 

Under november 2018 travmättes totalt 31 timmerbilar med massaved från 
de tre verksamhetsområdena på Vallviks Bruk. Mätningarna utfördes av 
virkesmätarna Erik Jonsson och Fredrik Hedlund på Biometria (dåvarande 
VMF Qbera) vid virkesmätningen på Vallviks Bruk. Dessa herrar travmätte 
och kvalitetsklassade 31 timmerbilar, vilket blev totalt 95 travar två gånger. 
Första mätningen utfördes med dagens klassningssystem och den andra 
mätningen med Prima-Sekunda. 

För att genomföra mätningarna behövdes timmerbilar med barrmassaved 
eller granmassaved, virkesmätare, mätinstruktioner för dagens 
klassningssystem och Prima-Sekunda, mätribba, omräkningstabeller samt 
mätblock. 

Timmerbilarna körde fram till mätbryggan där de travmättes utifrån de två 
klassningssystemen. För att få fram volymen (m3fub) mättes travarnas 
bredd, längd och höjd (figur 3). M3fub - Fastvolym under bark angav en 
stocks fastvolym under bark då avdrag för eventuella utbuktningar gjorts. 
Fastvolymprocent, angav travens vedinnehåll i förhållande till travvolymen 
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och bedömdes utifrån hur exempelvis hur traven var lastad, om det var 
mycket snö och is i traven osv (SDC 2019c). 

När travvolymerna var framtagna genom mätningarna kvalitetsklassades 
dessa utifrån de krav som angavs för respektive klassningssystem i bilaga 1 
och bilaga 2. Efter att mätningarna utförts registrerades dessa i datasystemet 
Doris, vilket började med att timmerbilschaufförerna lämnade 
virkesordernummer och transportuppgifter som gjorde att mätningarna 
registrerades på rätt leverantör. Alla travar lades in och chaufförerna fick ett 
mätkvitto med uppgifter från mätningen. En kopia på mätkvittot skrevs ut 
och där skrevs uppgifter och klassning i Prima-Sekunda ner då dessa inte 
kunde registreras i datasystemet förrän senare under 2019 (Biometria 
2019a). 

 

Figur 3. Visualisering av hur travmätning utförs. Källa: Johansson 2019. 

2.2 Analys av data 

När alla mätningar var utförda samanställdes mätningarna i Excel. De olika 
produktionsområdena hade tilldelats ett nummer för att behålla 
anonymiteten på de aktuella produktionsområdena (Tabell 4). 

Tabell 4. Numrering av produktionsområden för virke samt antal travar/område. 

Produktionsområde Antal travar 
12 39 
13 9 
14 10 
15 3 
16 22 
17 9 
18 3 
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För att underlätta sammanställningen och inte blanda ihop timmerbilarna 
och travarna numrerades alla timmerbilar samt travar. Data som togs med i 
sammanställningen var: 

 Produktionsområde 

 Travvolym 

 Sortiment (barr: 1000 och gran: 1020) 

 Klassning i Prima, Sekunda eller Utskott 

 Vrakandel 

 Vrakorsak 

 Leveransgill röta (andelen röta som var inom de angivna kraven för 
leverans) 

 Pris 

Mätresultaten från respektive timmerbil skrevs in i Excel och delades upp i 
dagens klassningssystem och Prima-Sekunda. Utifrån uppgifterna i Excel 
upprättades en basfil där all data om travarna fanns för att underlätta 
analysarbetet och säkerställa att uträkningarna utfördes med samma data. 

2.2.1 Prissättning 

För att ange pris på varje trave med dagens klassningssystem valdes en 
prislista från Mellanskog 2019 (Mellanskog 2019b). Prislistan som användes 
var LN 93-M1. Denna gäller för verksamhetsområdena: Härjedalen-Ljusdal. 
Nordöstra Hälsingland samt Södra Hälsingland men i denna studie användes 
den för alla verksamhetsområden. 

För Prima-Sekunda användes av Mellanskogs virkeschefs uppskattade priser 
(tabell 5) då ingen färdig prislista fanns att utgå från under studiens 
arbetsgång (Magnusson 2019). 
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Tabell 5. Prissättning för respektive klassningssystem. 

 

Prissättningen för Prima barrmassaved var 10 kr lägre än dagens 
barrmassavedspris. Sekunda barrmassaved var 30 kr lägre än priset för 
prima barrmassaved. Prissättningen för Prima granmassaved var 10 kr lägre 
än dagens granmassavedspris. Sekunda granmassaved var 30 kr lägre än 
dagens granmassavedspris. 

2.2.2 Uträkning med avdrag samt prisskillnad och procentuell skillnad 
mellan de två systemen 

För att ta fram prisskillnaden mellan de två klassningssystemen räknades 
vrakandelen av från travvolymen i dagens klassningssystem. Kvarvarande 
volym multiplicerades med priset för barrmassaved.  

Exempel: 

Barrmassaved med en travvolym på 11,87 m3fub, vrakandel 1 % och priset 
för barrmassaved är 320kr/m3fub. 

11,87 m3fub x 0,99 % = 11,75 m3fub x 320kr/m3fub = 3 760,00 kr 

För att ange priset i Prima-Sekunda multiplicerades travvolymen med 
prislistan för Prima-Sekunda. 

Exempel: 

Travvolymen är 11,87 m3fub.  Denna trave var klassad som Prima. Pris för 
Prima(barr): 310 kr/m3fub  

11,87 m3fub x 310kr/m3fub= 3 679,70 kr  

För att jämföra skillnaden i procent mellan de två klassningssystemen 
räknades skillnaden i kronor ut genom att subtrahera priset från dagens 
klassningssystem med priset på Prima-Sekunda. För att få fram skillnaden i 
procent dividerades skillnaden i kronor med priset på dagens 
klassningssystem. 

Barrmassaved 320 kr/m3fub Prima (barr) 310 kr/m3fub

Granmassaved 335 kr/m3fub Sekunda (barr) 290 kr/m3fub

Prima (gran) 325 kr/m3fub

Sekunda (gran) 305 kr/m3fub

Prima-Sekunda(antagande)Dagens klassning system
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Exempel: 

3 760–3 679,70 = 80,30kr 

80,30 / 3 760 = 2,1 % 

Prima-Sekunda gav ca 2,1% mer betalt än daggens klassningssystem. 

2.2.3 Områdesvis uppdelning 

En områdesvis uppdelning av alla travar gjordes för att se hur det skiljde sig 
prismässigt och procentuellt mellan de sju produktionsområdena. I Excel 
kopierades basfilen och sorterades efter produktionsområden (12–18). 

Medelvärde, max-värde, min-värde och standardavvikelse samt 
konfidensintervall beräknades för alla produktionsområden. Dessa 
beräknades med hjälp av funktionerna i Excel och sammanställdes i 
tabellform. 

2.2.4 Utfall av vrakorsaker och orsakskoder 

För att få fram fördelningen av vrakorsaker/orsakskoder och vanligast 
förekommande vrakorsak/orsakskod för de två klassningssystemen användes 
basfilen där alla vrakorsaker/orsakskoder sorterades. Orsakskoderna och 
vrakorsakerna som angetts i mätningarna sammanställdes utifrån varje 
klassningssystem. Det benämndes som vrakorsak i dagens system och 
orsakskod i Prima-Sekunda. Vrakorsak angavs även i Prima-Sekunda för att 
kunna påvisa skillnaden, trots att vrak inte användes i Prima-Sekunda. 

Det gjordes även ett Chi-2 test för att testa om klassningen av vrakorsaker 
(orsakskoder i Prima-Sekunda) skett oberoende av varandra i respektive 
klassningssystem. I förlängningen var det även intressant att studera hur 
olika stora volymavdrag hanterades av respektive klassningssystem. Med 
andra ord testades hypotesen genom Chi-2 testet att de gjorda 
volymavdragen var oberoende av varandra i respektive klassningssystem 
eftersom mätinstruktionerna skiljde sig mellan klassningssystemen avs. 
bedömning av storleken av volymavdrag. Testen utfördes på 95 % nivå. 

Resultatet sammanställdes i två cirkeldiagram.  
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2.2.5 Fördelning mellan Prima och Sekunda travar 

För att få fram den procentuella fördelningen mellan prima-och 
sekundaklassade travar dividerades antalet primaklassade travar med det 
totala antalet travar. Samma gällde för sekundaklassade travar. Resultatet 
visualiserades i ett stapeldiagram. 

2.2.6 Uträkning av medelpris- och procentuell skillnad mellan de två 
klassningssystemen  

För att påvisa prisskillnaden mellan de två systemen användes basfilen i 
Excel. Travarna sorterades efter klassning i Prima och Sekunda. 

Motsvarande travar i dagens system grupperades och delades in med 
namnen: dagen system (prima) och dagens system (sekunda). Utifrån dessa 
travar räknades medelvärden ut i varje grupp samt procentuell skillnad i 
prima och sekunda grupperna. Resultaten visualiserades i ett stapeldiagram. 

För att se om det blev någon pris- och procentuell skillnad mellan de två 
klassningssystemen, om priset för Prima-Sekunda var lika som för dagens 
klassningssystem användes basfilen. Priserna som användes för Prima-
Sekunda var de som angavs i tabell 6. 

Tabell 6. Högre prissättning i Prima-Sekunda. 

Prima (barr) 320 kr/m3fub Prima (gran)  335 kr/m3fub 

Sekunda (barr) 300 kr/m3fub Sekunda (gran) 315 kr/m3fub 

Medelvärde, min-värde, max-värde och standardavvikelse beräknades. 
Resultatet visualiserades i en tabell. 

2.2.7 Skillnaden i klassning med dagens klassningssystem och Prima-
Sekunda 

För att påvisa skillnaderna mellan de två klassningssystemen gjordes en 
jämförelse där två slumpmässigt utvalda travar användes. I detta fall 
travarna 35 och 36. Trave 35 var sekundaklassad (9 % röta) och 36 (4 % 
röta) primaklassad. Utgick från dagens klassningssystem där vrakandelen för 
de två travarna var 4 % respektive 3 % exkl. den leveransgilla rötan. Dessa 
procent drogs av från volymen. I dagens klassningssystem angavs även 
leveransgill röta som togs fram med hjälp av rötytor, denna bedömdes 
genom att se till andelen röta i travarnas ändyta, ytandelen omvandlades med 
en hjälptabell till volym röta (tabell 7). 
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Tabell 7. Tabell för att ta fram vrakvolymprocenten i dagens klassningssystem. Källa: Internt 
Biometria. 

 

Även i Prima-Sekunda användes en hjälptabell för att klassa travarna i Prima 
eller Sekunda (tabell 7). Där bedömdes först rötarean i dm2 och sedan 
användes hjälptabellen (tabell 8) för att omvandla rötarean till 
ändyteprocent. 

Tabell 8. Hjälptabell för att få fram röyteandel. Källa: Prima-Sekunda 2019. 

 

Rötvolymen (D2), den del av stocken som innehöll röta beräknades fram 
genom att ta stockens diameter (D1) x 0,8 för barrmassaved och diametern 
(D1) x 0,3 för granmassaved. Barrmassaveden fick innehålla max 67 % 
skogsröta medan granmassaveden endast fick innehålla 10 % (figur 4). 
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Figur 4. Uträkning av skogsröta (barr) t.v. samt uträkning av skogsröta (gran) t.h. Källa: Oscarsson 
2019. 
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3. Resultat och analys 

3.1 Utfallet av klassade travar i Prima-Sekunda 

Av de 95 inmätta travarna klassades 93,6 % som prima och 7,4 % som 
sekunda. Ingen trave mätningsvägrades (figur 5). 

Figur 5. Andelen klassade travar i Prima-Sekunda. 

3.2 Antal travar per produktionsområde (PO) och klassning 

Antalet travar per produktionsområde (PO) som blev sekundaklassade var få 
till antalet vilket visualiserades i figur 6. Efter den områdesvisa indelningen 
av de 95 travarna blev utfallet 39 travar från PO 12, varav 2 
sekundaklassades, vilket var ca 95 %. PO 13 mätte in 9 travar, varav en 
sekundaklassad. PO 14 mätte in 10 travar, varav en sekundaklassad. PO 15 
mätte in 3 travar där alla var primaklassade. PO 16 mätte in 22 travar varav 
3 sekundaklassade. PO 17 mätte in 9 travar där samtliga var primaklassade. 
PO 18 mätte in 3 primaklassade travar. Från produktionsområde 16 var det 
flest travar (3) som var sekundaklassade till antalet inmätta travar. 

7,4%

92,6%

Sekunda

Prima

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
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Figur 6. Utfallet i antal travar per produktionsområde och klass. 

3.2.1 Områdesvis prisjämförelse mellan de två klassningssystemen  

Den områdesvisa prisjämförelsen mellan de två klassningssystemen visade 
att den största prisskillnaden i genomsnitt per trave var från 
produktionsområde 18 där inmätta travar endast var 3 till antalet. I figur 6 
sågs att produktionsområde 12 hade flest antal inmätta travar totalt 39, 
travarna hade en medelprisskillnad på 99,71 kr/ trave. Den största 
prisskillnaden mellan travarna från samma område var 311,50 kr och det 
minsta värdet – 37,10 kr. Standardavvikelsen för område 12 var 55,65 och 
följaktligen statistiskt sett skulle 95 % av prisskillnaderna hamnat inom 
konfidensintervallet 82,24–117,18. Från produktionsområde 16 var 22 travar 
inmätta där den största skillnaden mellan travarna var 181,00 kr och lägsta 
var -376,20 kr med konfidensintervall inom 61,49–107,76. Det visade sig 
således att de områdesvisa prisskillnaderna inte var signifikant skilda på 95 
% -nivån. Med andra ord kunde man inte hävda att medelprisskillnaderna 
mellan exempelvis produktionsområde 12 och 18 var statistiskt säkerställda. 
I tabell 9 visades den områdesvisa prisjämförelsen mellan de två 
klassningssystemen.  
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Tabell 9. Ekonomisk jämförelse mellan de olika produktionsområdena.   

Område 12 
Antal 
travar Medel Max Min STD 

Konfidensinterval
l 

39 
 91,91 

kr  
 220,70 

kr   37,10 kr  46,5285300 82,24-117,18 
Område 13 

Antal 
travar Medel Max Min STD 

Konfidensinterval
l 

6 
 93,33 

kr  
 40,40 

kr   40,40 kr  
59,7065122

1 40,06-122,70 
Område 14 

Antal 
travar Medel Max Min STD 

Konfidensinterval
l 

10 
 77,90 

kr  
 120,10 

kr   4,80 kr  
29,5586535

6 76,06-122,70 
Område 15 

Antal 
travar Medel Max Min STD 

Konfidensinterval
l 

3 
 115,63 

kr  
 161,80 

kr   81,30 kr  
33,9124690

3 91,35-130,05 
Område 16 

Antal 
travar Medel Max Min STD 

Konfidensinterval
l 

22 
 74,44 

kr  
 311,50 

kr  
-376,20 

kr  
111,397333

8 15,12-107,76 
Område 17 

Antal 
travar Medel Max Min STD 

Konfidensinterval
l 

9 
 95,14 

kr  
 221,76 

kr   5,70 kr  
66,9312011

6 85,75-110,85 
Område 18 

Antal 
travar Medel Max Min STD 

Konfidensinterval
l 

3 
 104,90 

kr  
 181,00 

kr   34,00 kr  
98,3671015

5 71,12-147,45 

3.3 Procentuell och faktisk skillnad i kronor mellan dagens 
klassningssystem och Prima-Sekunda 

Den procentuella skillnaden mellan dagens klassningssystemsystem och 
Prima-Sekunda låg i snitt på 2,2 % fördel med dagens klassningssystem 
(tabell 10). I kronor gav dagens klassningssystem ca 87,99 kr mer per trave 
än med Prima-Sekunda. Ingen av de områdesvisa medelprisskillnaderna var 
signifikant skilda från sampelvärdet. 
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Tabell 10. Skillnad klassningssystemen emellan procentuellt och i kronor. 

Medelvärde: 2,2 % 87,99 kr 

Max: 9,4 % 311,50 kr 

Min: -7,4 % -376,20 kr 

STD: 0,0170 % 71,20 kr 

Konfidensintervall:  73,65–102,31 kr 

3.3.1 Prisskillnad med högre prislapp 

I tabell 11 visades utfallet i procent och kronor då priset för gran- och 
barrmassaved låg på samma prisnivå som dagens klassningssystem. Genom 
att höja priset för alla klasser inom Prima-Sekunda vändes resultatet till 
fördel för det nya klassningssystemet Prima-Sekunda. Medelpriset för alla 
travar i Prima-Sekunda skulle med ökningen ligga på nästan 40 kr mer än 
dagens klassningssystem medan den procentuella skillnaden blev 0,9 % i 
jämförelse med de 2,2 % som dagens klassningssystem låg över Prima-
Sekunda. 

Tabell 11. Procentuellt och faktiskt utfall i kronor med högre massavedspriser i Prima-Sekunda. 

Medelvärde: -0,9% -39,97 kr 
Max: 6,3% 158,80 kr  
Min: -4% -211,20 kr 
STD: 0,0139 % 53,18 kr 
Konfidensintervall:  -50,66—29,28 kr 

3.4 Vanligaste vrakorsak och orsakskod i de två klassningssystemen 

I figur 7 ses utfallet av vrakorsaker i dagens klassningssystem. Den största 
vrakorsaken i dagens klassningssystem är skogsröta, vrakorsak 3. 
Skogsrötan svarar för 41 % vrak av de 95 inmätta travarna. Upparbetning, 
vrakorsak 7 så som kvist, klyka, m.m. var ca 26 %. Andelen travar där det 
inte fanns någon vrakorsak var 26 %. 7 % vrakandel var diameter, vrakorsak 
4 vilket innebär både för klen och övergrov massaved, se förklaring för 
vrak/orsakskoderna i de respektive klassningssystemen i tabell 2 och 3. 
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Figur 7. Utfallet av vrakorsaker med dagens klassningssystem. 

Trots att vrak inte används i Prima-Sekunda togs vrakorsakerna med för att 
påvisa skillnaderna samt vilken den vanligaste orsaken till vrak var. Utfallet 
av vrakorsaker i Prima-sekunda (figur 8). Även i Prima-Sekunda var 
orsakskod 3, skogsröta den största vrakorsaken. Lite mer än hälften 52 % av 
alla inmätta travar bestod av skogsröta. 32 % av orsakskoderna i Prima-
Sekunda var orsakskod 7 där även krökvidd, felaktig längd, underdimension 
och upparbetning räknades in i orsakskod 7. 16 % av travarna hade ingen 
orsakskod. 

  

Figur 8. Utfall av orsakskoder med Prima-Sekunda. 

För Chi-2 test av vrakorsak förelåg följande data med uppdelning på  fyra 
olika orsakskoder (Tabell 12). 

26%
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Tabell. 12 Chi-2 test med vrakorsaker. 

Vrakorsak           

  

Inge
n 
orsak 

Orsak3 
(Skogsröta
) 

Orsak 4 
(Diameter>
< 
/Övergrov) 

Orsak 7 
(Upparbetnin
g) 

Totalt 

Prima-Sekunda 15 49 0 30 94 
Dagens 
klassningssyste
m 24 39 7 24 94 
Totalt 39 88 7 54 188 

Det erhållna Chi-2 värdet 10,88 indikerade med 3 frihetsgrader på nivån α = 
0,05 (5,99147) och α = 0,25 (7,37776) att klassificering av vrakorsaker inte 
skett oberoende av varandra i respektive klassningssystem, vilket ter sig 
tämligen logiskt. 

För det andra Chi-2 testet av bedömning av vrakvolymer i resp. system 
förelåg följande underlag i olika vrakandelsklasser (Tabell 13). 

Tabell 13. Chi-2 test med vrakandelsklass. 

Vrakandelsklass 
Inge
n 

1
% 

2
% 

3
% 

4
% 

5
% 

6
% 

7
% 

8
% 

9
% 

10
% 

Tota
lt 

Prima-Sekunda 15 43 14 5 4 5 4 1 0 1 0 92 
Dagens 
klassningssystem 

24 42 14 6 3 1 3 0 0 0 0 93 

Totalt 39 85 28 11 7 6 7 1 0 1 0 185 

Det erhållna Chi-2 värdet 7,13 indikerade med 2 frihetsgrader på nivån α = 
0,05 (15,5073) och α = 0,25 (17,5346) att klassificering av vrakvolymer 
faktiskt skedde oberoende av varandra i resp. klassningssystem. 

3.5 Medelprisskillnad mellan dagens klassningssystem och Prima-Sekunda 

Medelpris för de travar som primaklassats var 4 014,25 kr och de travar som 
sekundaklassats 3 937,79 kr. Prisskillnaden mellan prima och 
sekundatravarna var 76,45 kr. I dagens klassningssystem med aktuell 
Mellanskogs prislista fick samma travar som blivit primaklassade ett 
medelpris på 4 093,80 kr och motsvarande sekundatravar 4 131,78 kr. 
Skillnaden mellan dessa travar med dagens system var 37,98 kr. 

Procentuellt var skillnaden mellan prima och samma travar i dagens system 
(prima) 19,4 %. Den procentuella skillnaden mellan sekundatravarna och 
dagens klassningssystem (sekunda) var 46,9 %. I figur 9 sågs skillnaderna 
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mellan de två klassningssystemen. Dagens klassningssystem gav mer betalt 
än Prima-Sekunda. Travar med dagens klassningssystem (motsvarande 
sekunda) låg ca 194 kr högre än sekundaklassade travar i Prima-Sekunda 
och ca 118 kr högre än primaklassade travar.

 

Figur 9. Medelprisskillnad mellan de två klassningssystemen uppdelat utifrån klassning.  

3.6 Orsaker till nedklassning 

I tabell 14 fanns en jämförelse i bedömning mellan de två 
klassningssystemen. Den sekundaklassade trave 35 hade en rötyta på 25dm2 
vilket gav 9 % röta i traven och kravet på röta för att klassas som prima var 
5 %. I den primaklassade trave 36 var rötytan 8 dm2 vilket gav 4 % röta 
därav att traven klassades som prima. 
 

Tabell 14. Påvisar principen för nedklassning till sekunda. 

Prima-sekunda 
Timmerbil     

  
Trave 
35 

Trave 
36 

Volym 12,83 14,22 
Rötyta 25 dm2 8 dm2 
Vrakorsak 3 3 
Produktionsområde 13 13 
Sortiment 1000 1000 
Klassning Sekunda Prima 

4 014,25

3 937,79

4 093,80

4 131,78

Prima Sekunda Dagens system
(Prima)

Dagens system
(Sekunda)

3 800,00

3 850,00

3 900,00

3 950,00

4 000,00

4 050,00

4 100,00

4 150,00

Klassning och klassningssystem

M
ed

el
pr

is
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4. Diskussion  

Metoden för att utföra studien var att låta två utvalda virkesmätare med lång 
erfarenhet och likvärdiga mätresultat utföra mätningarna vid en mätstation 
vid Vallviks Bruk. Då virkesmätare som travmäter timmerbilar är en 
utdöende art som ersätts med bildmätning, skulle antagligen resultatet se 
annorlunda ut med bildmätning som metod. Då virkesmätarna vid 
travmätning kan se travarna från andra vinklar än vad en kamera kan göra, 
trots att det är kameror ifrån olika vinklar. Det vore intressant att se om 
bildmätningen skiljer sig i jämförelse mot manuell travmätning både volym- 
och klassificeringsmässigt efter införandet av Prima-Sekunda. Är det någon 
skillnad i volymuppskattning? Får travarna samma klassning med manuell 
travmätning som med bildmätning? Vad ser vi med den manuella 
travmätningen som inte bildmätningen ser? Den viktigaste frågan, utifrån 
resultaten av de tre tidigare nämnda frågorna; Vilken mätmetod är mest 
lönsam? Det sägs att bildmätningen är billigare och mer tidseffektiv, men till 
vilket pris? 

Valet av studieområde skulle antagligen ha påverkat resultatet. Under denna 
studie begränsades studieområdet eftersom det var dessa tre virkesområden 
som var först ut med att sortera enligt Prima-Sekunda. Virket ser 
förmodligen olika ut från andra virkesområden på Mellanskog, både till det 
bättre och det sämre. Men resultatet från mätningarna ger ändå en bra 
indikation av potentialen i Prima-Sekunda. 

Av de 95 travar som mättes in och kvalitetsklassades med det nya 
klassningssystemet Prima-Sekunda blev 88 travar primaklassade och sju 
travar sekundaklassades. Det är något som indikerar på att kvalitén på virket 
som levererats från de sju produktionsområdena håller måttet, vilket även är 
ett bevis på att sorteringen fungerar i skogen, att övergrova stockar lämnas 
eller läggs i bränslehögen med mera. Det i sin tur innebär att industrin förses 
med den kvalitet på råvara som de efterfrågar. 

Vid inläsning inför denna studie blev känslan att Prima-Sekunda skulle ge 
mer valuta för pengarna till skogsägarna, men… 

…resultatet av denna studie blev inte riktigt som förväntat. Utifrån 
jämförelserna som gjorts mellan de två klassningssystemen visade det sig att 
Prima-Sekunda ger ca 2,1 % mindre per trave än dagens klassningssystem. I 
kronor sett ger dagens klassningssystem i medel ca 37,98 kr mer per trave än 
Prima-Sekunda. Detta är utifrån de antagna virkespriserna för Prima-
Sekunda. Detta grundar sig på att det antagna virkespriset för Prima-
Sekunda ligger 10 (prima) kr respektive 20 (sekunda) kr under dagens 
massavedspris för både barr- och granmassaved. Tre av de 95 travarna i 
Prima-Sekunda gav mer än dagens klassningssystem. Jämförs detta med 
samma trave i dagens klassningssystem kan man se att vrakandelen var hög i 
alla dessa tre travar.  
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Prisskillnaden mellan klassningssystemen med den antagna prissättningen 
för Prima-Sekunda (tabell 19) jämfördes genom att använda dagens 
barrmassavedspris för Prima-Sekunda (tabell 10). När priset för Prima-
Sekunda hamnade på samma nivå som barrmassavedspriserna ligger just nu 
kommer Prima-Sekunda att ge mer betalt. Detta borde vara rimligt med 
tanke på att industrin får in större volym med högre kvalité på massaveden. 

Den vanligaste vrakorsaken/orsakskoden i respektive klassningssystem var 
skogsröta. I Prima-Sekunda används ingen vrakorsak utan en orsakskod som 
endast behöver uppges om traven klassas ner. Det användes dock i denna 
studie för att påvisa skillnaderna varför resultatet blir som det blir. Skogsröta 
är ganska svår att förutse innan avverkning och är svår att förhindra. 
Skogsröta var den enda orsaken till nedklassning till sekunda av de sju 
travar som sekundaklassades. Den näst största vrakorsaken för de båda 
klassningssystemen är upparbetning. Den vrakorsaken går att förhindra 
genom att ge entreprenörerna bättre och tydligare instruktioner samt 
utbildningar. I denna studie klassades ingen trave ner till utskott, vilket 
också kommer att påverka det slutgiltiga i priset för skogsägaren. 

För att testa hypotesen; att bedömning av vrakorsaker är oberoende av vilket 
klassningssystem som används gjordes ett Chi-2 test Där visade resultatet att 
bedömningen av vrakorsaker inte sker oberoende av varandra (tabell 10). 
Däremot sker bedömningen av vrakvolymer oberoende av varandra. 

Varför blev då travar nedklassade i sekunda? Som tidigare nämnts var 
skogsröta den enda anledningen i denna studie till nedklassning i sekunda. 
De travar som sekundaklassades hade då mer än 5 % röta i traven och är 
därmed klassad som sekunda. Ju högre rötyteandel desto högre procent. En 
tanke som kom upp från en skogsägare under en skogskväll var att beroende 
på hur skotarföraren eller timmerbilschauffören lägger upp vid avlägg eller 
lastar på bilen så kan det bli sekundaklassade travar om 
timmerbilschauffören olyckligtvis får en trave med mycket exempelvis stor 
andel röta. Detta skulle dock vara väldigt tidsödande för dessa parter att 
sortera och jämna ut. Att all röta skulle hamna på en och samma trave är nog 
ganska sällsynt, men visst kan det hända och då blir det olyckligt. Det 
skogsägaren då kan skatta sig lycklig med är att denne får betalt för hela 
traven dock till något lägre pris men med dagens klassningssystem skulle 
skogsägaren inte få betalt alls för vraken. 

Ser vi till industrierna så genererar Prima-Sekunda större volym råvara med 
bättre kvalitet med lägre (?) kostnader. Men en fråga man kan ställa sig är 
om process och inköpskostnader blir dyrare eller billigare? Vilka är 
egentligen vinnarna? Industrierna, skogsägarna eller är det en delad första 
plats? I min mening ska det vara en ”win-win” situation. Både skogsägare 
och industri ska gynnas av detta nya klassningssystem. Skogsägarna ska inte 
förlora på att sälja sin massaved utan de ska gå med vinst. Annars ändras 
tankegången att gallring ska ge ett bra netto. 
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Bildmätning blir allt vanligare och ersätter travmätningen då det sägs vara 
en lägre kostnad med bildmätning än att ha manuella virkesmätare som 
travmäter massaveden (VMF Qbera 2019). I samma stund införs Prima-
Sekunda, för att underlätta kameramätningen? Det ger en snabbare mätning 
men hur mycket bättre blir det med kvalitéten när kameran inte ser allt som 
en virkesmätare gör? Exempelvis lagringsröta är svår att urskilja med blotta 
ögat, hur ska detta då ses via en kamera? Färskhet på granmassaved är något 
som en virkesmätare tar en yxa och hugger i barken för att kontrollera 
färskheten. Med bildmätning kommer detta ske enligt avverkningsdatum, 
detta beroende på årstid och temperatur kan göra att fin granmassaved kan 
klassas ner till barrmassaved… Vilket ger mindre betalt för skogsägaren, hur 
mycket exakt vet vi inte än då den färdiga prislistan ännu inte är fastställd. 

I denna studie visade det sig att en högre vrakandel i dagens 
klassningssystem ger fördel med Prima-Sekunda. I de travar där vrakandelen 
varit hög med dagens klassningssystem och gett ett volymavdrag ger Prima-
Sekunda mer trots att prissättningen är initialt lägre. Anledningen att det blir 
så är på grund av att det blir en större andel som dras av i volym i dagens 
klassningssystem. Med Prima-Sekunda blir det inget volymavdrag utan man 
räknar på den befintliga volymen. Detta gör att Prima-Sekunda är mer 
lönsamt där vrakandelen är hög med dagens klassningssystem. 

Borde inte skogsägaren själv få välja vilket klassningssystem som deras 
virke ska mätas in med eftersom det är deras virke vi spelar med? 

Det är inte enbart val av klassningssystem som påverkar skogsägarnas netto. 
Det finns andra faktorer som spelar in, som denna studie valt att bortse ifrån. 
Detta eftersom förutsättningarna skulle bli så rättvis som möjligt. 

Exempelvis beaktas inte avdrag och tillägg i denna studie. Ett exempel 
utgörs av transportavdrag där avståndet från skog till industri spelar in. Ju 
närmre industrin virket ligger desto lägre transportavdrag. Ett annat exempel 
är tillägg för certifiering, dock köper sällan industrier in ocertifierat virke. 

Travmätning eller bildmätning? Detta är också något som påverkar 
skogsägarens netto. Vilken volym som kommer att mätas in och vilken 
klassning. Ett flertal timmerbilschaufförer har påpekat att de fått en lägre 
volym inmätt virke med bildmätning än de fått med travmätning av 
virkesmätare. Flertalet av timmerbilschaufförerna brukar göra en egen 
uppskattning av volym ute vid avlägg och detta stämmer i regel bra överens 
med travmätningen som virkesmätarna utför. Virkesmätarna kontrolleras 
med jämna mellanrum med så kallad stickprovsmätning av stickprovstravar 
som slumpvis faller ut på varje virkesmätare. Dessa mätningar säkerställer 
att virkesmätarna håller de uppsatta kvalitetsmålen för virkesmätning 
(Biometria 2019b). Detta innebär att virkesmätarna håller en hög kvalitet på 
sina mätningar. Det skulle vara intressant att veta är hur skillnaden ser ut 
mellan bildmätning och travmätning. Det finns rapporter på jämförelse av 
bedömning och utfall av vrak. En jämförelse mellan bildmätning och 
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travmätning där volymen samt klassning utifrån Prima-Sekunda görs skulle 
vara intressant att ta del utav. Där tror jag med största sannolikhet att det 
finns en avvikelse.   
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5 Slutsats 

Skillnaden mellan de två klassningssystemen var i snitt ca 87,99 kr per trave 
och 2,2 % fördel med dagens klassningssystem, vilket ger skogsägaren 
initialt mindre betalt än Prima-Sekunda. Detta beror dels på att det görs ett 
volymavdrag med dagens klassningssystem samt att prissättningen för 
Prima-Sekunda är i föreliggande studie initialt lägre än dagens 
klassningssystem. Den faktor som orsakat nedklassning och volymavdrag i 
respektive klassningssystem är i skogsröta. Volymavdraget med dagens 
klassningssystem har därför medfört ett lägre netto än med Prima-Sekunda 
där hela volymen mäts in oavsett om det är klassat som prima eller sekunda. 

Oavsett hur prissättningen för Prima-Sekunda kommer att se ut kommer det 
finnas fler fördelar med det nya klassningssystemet. Sorteringen vid avlägg 
blir förändrad med Prima-Sekunda. Rötveden ska ligga i massavedshögen, 
övergrova stockar samt fel trädslag och torrstockar ska lämnas kvar i skogen 
alternativt läggas i bränslehögen. Den förändrade sorteringen leder till att 
andelen bränsleved kommer att minska. Det kommer i sin tur att leda till en 
större efterfrågan på GROT samt sekunda massaved från värmeverk och 
liknande som eftersöker detta sortiment. Mycket tyder på att det kommer att 
bli en stor konkurrens om GROT och sekundaklassad massaved, som i sin 
tur kommer få priserna för GROT och sekunda massaved att stiga. Det 
kommer alltså bli en större efterfrågan på dessa sortiment än de tidigare 
varit. 

Uttag av GROT vid avverkning kommer förmodligen att öka om priserna för 
detta sortiment höjs, vilket inte bara ger skogsägaren ett högre netto i 
plånboken utan det underlättar även föryngringsarbetet med markberedning 
och plantering. Det blir lägre kostnader för föryngring, skogsvård och 
framförallt förkortas kalmarkstiden då en ny omloppstid kan påbörjas 
tidigare. Samtidigt som skogsägaren har dessa fördelar kommer exempelvis 
värmeverken att få tillgång till större volymer råvara. 

Att lämna kvar övergrova- och torra stockar gynnar växt- och djurlivet då 
många växter och djur lever på/av dessa. Många arter är utrotningshotade 
och behöver dessa gamla döda träd för att överleva. Även mossor, lavar, 
fåglar lever i dessa träd. 

Den största vinsten med det nya klassningssystemet är att det inte kommer 
bli något spill, allt kommer att kunna tas till vara på samtidigt som 
efterfrågan på sortiment som tidigare kanske inte varit så attraktivt kommer 
att öka och samtidigt ökar troligen priset också. Samt att vi gynnar växt- och 
djurlivet. Det om något är bra miljötänk!
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Bilaga 1. Instruktioner för kvalitetsbestämning med dagens 
klassningssystem 

Bilaga 2. Instruktioner för kvalitetsbestämning med Prima-Sekunda 
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BILAGA 1 - Instruktioner för kvalitetsbestämning med 
dagens klassningssystem 
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BILAGA 2 - Instruktioner för kvalitetsbestämning med 
Prima-Sekunda 
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