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Minska CO2 utsläpp
I höst har vi dragit vi igång ett  
projekt som vi gör tillsammans med 
några av våra skogsentreprenörer. 
Miljödrivning heter projektet och 
målet är att vi ska hjälpa våra 
entreprenörer att minska deras 
koldioxidutsläpp. 

Är ni intresserade av projektet, ta 
då kontakt med Stefan Olaison eller 
Bernt Söderberg.

Nya regler för 
drönarbilder
De nya reglerna innebär att 
skogsägare som fotograferar sin 
skog med hjälp av drönare kan 
publicera och sprida bilder utan att 
behöva söka tillstånd från lantmäte-
riet med två villkor.

* Det får inte finnas 
någonting annat än 
skog på bilderna.

* Skogsägaren ska 
själv ha beställt 
bilderna eller flugit 
farkosten.

Rekordmånga svar
I år har egenkontrollen genomförts 
på ett fantastiskt bra sätt tack vare 
de certifierade företagens snabba 
redovisning. Läs mer om resultatet 
på webben.  www.ecskog.se 

Efter internationell granskning mot 
PEFC:s globala krav för hållbart 
skogsbruk trädde den fjärde svenska 
PEFC-standarden i kraft 2017-05-31. 
Övergångsperioden är ett år. Den 
färdiga standarden och vad som 
gäller nu hittar ni här. PEFC SWE TD IV 

Nytt pärmmaterial finns på ECSkogs 
intranät. 
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Forkare från KTH och Chalmers har 
studerat granträdets beståndsdelar. 
Forskargruppen har studerat en särskild 
typ av hemicellulosa - Xylan, som 
återfinns i växternas cellväggar 
tillsammans med två andra bestånds-
delarna cellulosafiber och ligning. 
Forskarna menar att man bland annat 
får en bättre förståelse för träets 
styrkor samtidigt som man kan få 
kunskap om hur man bäst kan tillverka 
biobränslen. De har identifierat 
regelbundna och åerkommande 
molekylära mönster i xylan från gran 
som ha stor inverkan för samspelet  
mellan xylan, cellulosa och lignin. Läs 
mer om forskningen på www.kth.se

Granens styrkor
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Framtidens flaska 
är gjord i trä
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Green Fiber Bottle heter flaskan som är 
gjord av nedbrytbar träfiber och 
utvecklas av Billerud Korsnäs och 
Carlsberg i Danmark. Flaskan är 
nedbrytbar och har en lägre klimatpå-
verkan än befintliga flaskor. I mitten av 
2018 lanseras en testomgång på mellan 
10 000 och 20 000 flaskor till butiker. 
Ecoxpac kom med idén om en fiberba-
serad i slutet av 00-talet och projektet 
tog fart efter att Carlsberg och sedan 
Billeryd Korsnäs satsade på Green Fiber 
Bottle. Läs mer om flaskan på           
www.skogsindustrierna.se 

God Jul & Gott Nytt År

Viktiga ändringar i standarden är:

* Ökade krav på traktdirektivets 
utformning.

* Alla naturvärdesträd lämnas vid 
avverkning.

* Jämlikhet och jämställdhet skall gälla i 
verksamheten. 

* Utökat krav på försäkringsskydd för 
ägare och anställda.

* Kompetenskrav utvidgas för vissa 
arbetsuppgifter.

Kontakta din            
internrevisor för 
mer information.


