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Katam AB och Hushållningssällskapet 
skriver samarbetsavtal. 
 
Samarbetsavtalet innebär att Hushållningssällskapet utvecklar och erbjuder nya 
produkter och tjänster baserat på KATAM Forest, framför allt inom mätning inför 
försäljning av slutavverkning.  

Med KATAM-appen videofilmas skog med en smartphone och utifrån filmen kan sedan 
tekniken mäta träds diameter, volym och beståndsuppgifter som stamtäthet och 
diameterspridning. Tekniken möjliggör att mer skog kan mätas och analyseras effektivt 
på rot innan den avverkas. 

"Vi ser fram emot att tillsammans integrera framtidens teknik och erbjuda nya tjänster till 
nytta för våra kunder.”, säger Frida Carlsson, VD Hushållningssällskapet Jönköping 

Krister Tham, VD Katam Technologies AB, berättar att avtalet är en viktig milsten för 
företaget. “Det är fantastiskt roligt att en stor aktör som Hushållningssällskapet väljer att 
bygga vidare på sitt erbjudande med vår teknik”, säger han. 

På SkogsElmia 2019 så demonstrerar Katam tekniken i sin monter och 
Hushållningssällskapet diskuterar sina tjänster och låter användare att pröva på att 
mäta i sin monter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Krister Tham, VD Katam Technologies AB, 
på 0702488563 

Om Katam Technologies AB 
Katam Technologies AB utvecklar och säljer produkten KATAM Forest. KATAM Forest är ett modernt och flexibelt 
verktyg för alla som arbetar med skogsmätning. Vare sig du är köpare, säljare, förvaltare, rådgivare eller konsult drar 
du nytta av de digitala möjligheterna.Den digitala tekniken möjliggör snabb och smidig mätning av omfattande 
provytor, som dessutom är flexibla gällande form och storlek. För uppmätta provytor redovisas grundyta, 
medeldiameter, träd/ha och volym/ha. Utveckling och produktion sker i Lund där ett 10-talet medarbetare är 
verksamma. 

Om Hushållningssällskapet 
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap 
för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och 
erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling. Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare, 
projektledare, forskare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett 
näringsliv som växer. Vi har ca 40 000 medlemmar. 

 


