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Årets revisioner
Vi startade igång våra intern-         
revisioner redan i februari. Över  
400 internrevisioner kommer att 
göras under våren och hösten. 
Fokus kommer att vara den nya 
standarden som alla måste följa  
från och med siste maj i år.

Har ni funderingar kring den nya 
standarden så kontakta er intern-
revisor så berättar de mer.

Reviderad ADR-     
utbildning
Den webbaserade e-learningen för 
farligt gods (ADR) är reviderad och 
uppdaterad så att den är följer 
bestämmelserna i ADR 2017 (MSBFS 
2016:8). Förutom regeluppdatering 
finns den nya e-learningen  på en ny 
lärplattform som gör det enklare 
och tydligare att hantera för 
deltagaren och den är numera också 
anpassad för läsplattor. E-learningen 
har också kompletterats med  
ytterligare en modul som omfattar 
transport av farligt avfall och 
information om lastsäkrings-         
bestämmelserna.

Försäkringsskydd 
I den nya standarden ska försäkrings 
skydd, motsvarande kollektiv-       
avtalade försäkringar, finnas för alla 
verksamma i företaget. Även ägare. 
Gäller arbetsskada, tjänstepension, 
sjukdom/livförsäkring och premie-
befrielse. Läs mer under nyheter på 
www.ecskog.se 

Per Eriksson tar över som VD efter 
Bernt Söderberg, som går i pension 
till sommaren. Per har sina rötter i 
Småland och är utbildad jägmästare 
och marknadsekonom. 

Han kommer närmast från en tjänst 
på Sveaskog där han arbetat med för-
säljning av skogsfastigheter till privata 
skogsägare och med markupplåtelser. 
Per har också  varit VD för Hjälmare 
Kanal, arbetat på Sydved och med 
teknikutveckling på Skogforsk.

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 
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Ett omfattande kartläggningsprojekt 
har startat, där 350 000 kvadrat-              
kilometer av Sveriges yta ska laser-
skannas. Skanningen ska utföras av 
konsultföretaget Cowi som tecknat ett 
ramavtal med svenska myndigheter. 
Den luftburna laserskanningen kommer 
omfatta cirka 75 procent av Sveriges 
yta. Skaningen kommer utföras under 
de kommande två-fem åren. Kartlägg-
ningen ska användas av skogsnäringen 
där laserdata kan utföra skattningar av 
virkesvolym, tillväxt och andra 
parametrar. 

Läs mer om projektet på www.cowi.se

350 000 km² av 
Sveriges yta ska 
laserskannas

Nästa generations 
motorsågar

Foto från www.husqvarna.com

NIB och Husqvarna AB har tecknat ett 
sjuårigt låneavtal på 1 miljard kronor 
för investeringar inom forskning och 
utveckling. Husqvarna fokuserar på att 
utveckla batteridriven utrustning för 
skogs- och trädgårdsskötsel. Det 
innebär en fortsatt utveckling av 
robotgräsklippare och nästa genera-
tions motorsågar. De främsta målen är 
att ta fram kundorienterade produkter 
med lägre bullernivåer och mindre 
utsläpp till luften. 

Läs mer om forskningen på Nordiska 
investeringsbanken

https://www.ecskog.se/news1.html?news=43581
http://www.cowi.se/menu/nyheter-och-medier/nyheter/europas-storsta-kartlaggningsprojekt-klart-att-sattas-igang
https://www.nib.int/news_publications/2242/nib_tecknar_avtal_om_lan_med_husqvarna_for_fou-investeringar
https://www.nib.int/news_publications/2242/nib_tecknar_avtal_om_lan_med_husqvarna_for_fou-investeringar
http://www.skogsindustrierna.se/aktuellt/nyheter/2017/08/framtiden-i-en-flaska/

