MRR – Mera Rätt Råvara

Olika avverkningsområden ger timmer med olika kvalitetsfördelningar för slutprodukterna. I MRR försöker vi tillsammans
med Sveaskog hitta vad som är nyckeln till olika kvaliteter.

MRR-projektet är ett samarbete mellan Sveaskog och
Stenvalls Trä där även RemaSawco och RI.se (tidigare SP
Trätek) är med. Målet för projektet är att se om vi genom
att hitta var specifika virkeskvaliteter växer i skogen (både
områdesegenskaper och förhoppningsvis mer exakt var i
trädet) kan bättre både anpassa vår råvara (aptering) och
förutsäga flödet av olika kvaliteter över året. En dröm vore
ju att till slut kunna välja att prioritera vissa avverkningar
för att komma åt en specifik kvalitet. Ett riktigt spännande
projekt, med andra ord!

Med hjälp av röntgen och BoardScanner (justerverk) kan vi
koppla ihop olika slutprodukter med stocken de kom från, som
i sin tur kopplas till avverkningsplatsen.

Kan vi anpassa apteringen till olika
slutprodukter redan i skogen?

TMF-föraren håller bra koll på de olika testbatcherna så vi vet var timret växt.

Vi har redan kunnat bevisa att fördelningen
mellan olika kvaliteter skiljer sig stort mellan
olika avverkningar. Under juni har vi varit och
spelat in data från tre olika avverkningar för att
ta reda på mer. De data som spelas in är från
mätram och röntgen, och ska sedan jämföras
med det skogliga data (så som bonitet, höjd över
havet, växtplats) som Sveaskog har, samt spåras
till slutprodukten genom AIS-systemet (som
kopplar samman timmersortering och
justerverksdata).
De skogsbestånd som valdes ut till detta test var sådana som redan var påtänkta för produktion till
Stenvalls. Bestånden fanns i trakterna mellan Älvsbyn och Kåbdalis och på ganska mager skogsmark.
Åldern varierade lite grann mellan bestånden. Ett hade uppnått en ålder på 130 år medan de andra
två låg på 90 respektive 110 år, vilket är vanligt vid föryngringsavverkning (slutavverkning). Dessa
skogar får sägas representera rätt typiska inlandsskogar inom Stenvalls upptagningsområde för
timmer. Till hösten vore det förstås intressant att spela in och komplettera med några mer kustnära
skogar!

