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Vi har redan gjort 
44% av intern-        
revisioner för i år
Under juni månad ska vi ha klarat av 
att internrevidera 70% av de 400 
utvalda entreprenörerna. 

Elmia Wood 2017
ECSkog kommer delta på Elmia 
Wood den 7-10 juni 2017 tillsam-
mans med Svenska PEFC. Välkomna 
till vår monter 527! Elmia Wood 
satsar på tre nya områden. Störst av 
de nya områdena blir Load & 
Transport där temat är skogsbilvä-
gar, logistik och virkeshantering. De 
andra två områdena är drönar- och 
viltförvaltning. Läs mer om mässan 
på www.elmia.se/wood/.

Världens högsta 
trähus
Mjöstornet i Brumunddal omfattar 
cirka 15 000 kvadratmeter och är 18 
våningar högt. Tornet innehåller 
bland annat lägenheter, hotell, 
kontor och restaurang. Totalhöjden 
är på över 80 meter. Moelven blir 
totalunderentreprenören och ska 
leverera limträ, kerto- och massiv-
träkonstruktioner för bygget.        
Läs mer om projektet på              
www.moelven.com

Pontus Lindberg jobbade med motor-
manuellt arbete i skogen och ville 
utveckla sig och sin verksamhet. Han 
hade varit med och gjort en skogs-
bruksplan och ville även börja med 
det i sitt eget företag men behövde 
då vidareutbilda sig. SYN (Skogsbru-
kets Yrkesnämnd) utfärdar kompe-
tensbevis för Natur- och kulturmiljö-
vård och Skyddsdikning/
dikesrensning, men har även kurser 
för till exempel Skogsuppskattning 
och Skogsbruksplanläggning. 

Tillsammans med ECSkog och en av 
SYN:s utbildningsanordnare, valdes 
de kurser ut som behövdes för att 
komplettera Pontus tidigare utbild-
ning och erfarenhet. Efter utfärdade 
kompetensbevis från SYN och gransk-
ning av en skogsbruksplan genomförd 
på en större fastighet, uppfyllde han 
kraven enligt PEFC-standarden för 
den som skall arbeta med skogs-

Bernt Söderberg       070 - 190 48 99 
Henrik Lindespång   073 - 021 11 10 

Mats Remsö        070 - 357 61 26 
Stefan Olaison    073 - 081 22 00  

Sören Pettersson     070 - 348 52 36
Östen Thoresson     070 - 535 03 41

Veronica Augustin    073 - 161 57 71 
 

EC SKOG

När klimatet förändras finns risken att 
den svenska granen inte kommer trivas. 
I en ny avhandling från Linnéuniversite-
tet har Cecilia Malmqvist undersökt 
möjligheterna att odla douglasgranen i 
Sverige. Forskarna har kommit fram att 
Douglasgranen ger ett virke av hög 
kvalitet med många användnings-      
områden och klarar klimatförändring-
arna bättre.                                                          

Douglasgranen - 
kan den ersätta 
svenska granen?

Anmäl dig på syn-kurser.se

– Jag har bland annat undersökt plantor 
med sju olika provenienser, från kust 
och inland i British Columbia i Kanada – 
hur de utvecklar frystolerans på hösten 
och påbörjar skottskjutning på våren, 
vilket påverkar risken för att drabbas av 
frostskador, berättar Cecilia Malmqvist.
Douglasgranen kommer från             
Nordamerika och är världens näst 
högsta barrträd. Läs mer om forskning-
en på www.lnu.se
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bruksplanläggning. I dag är skogsbruks-
planläggning en allt större verksamhet i 
Lindberg Skogskonsult AB och ett bra 
exempel på hur SYN:s kurser kan använ-
das för att bredda ett företags verksam-
het.
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