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Minska CO2 utsläpp
Under hösten drar 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. Genom val av rätt 
bränsle ovh systematisk uppföljning 
av bränsleförbrukning samt 
förbättrad transportplanering  
kommer koldioxid utsläppen kunna 
reduceras med 50-75%. 

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

Ny PEFC standard
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.

Egenkontrollen
Ni kan gå in och göra egen-          
kontrollen (självkontrollen) på 
entreprenörswebben mellan     
vecka 36-40.

Timo Kloft från Östersund har jobbat 
med skogsplantering i många år och 
satt oräkneliga plantor i marken. 

Den 29 juni satte han 17 681 plantor 
på 24 tim och är därmed ett än så 
länge inofficiellt världsrekord i hur 
många plantor man kan sätta under 
ett dygn. 

Tidigare rekord är 15 170 plantor 
rödtall som sattes av kanadensaren 
Ken Chaplin 2001.

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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 Svevias säkerhetsapp - för 
tryggare ensamarbete. 
Genom appen larmas dina 
kollegor om det hänt dig 
något. Svevia

KTrans - en app för snabb 
och lättanvänd 
transformation av 
koordinater. KTrans

SGU - Geokartan förser dig 
med information om berg, 
jord och grundvatten i 
Sverige. Går även att utläsa 
fastighetsgränser. SGU

Prevent - checklista att 
lättare upptäcka risker 
innan ett nytt arbete 
påbörjas. Prevent

Röda korset - Första 
hjälpen app. Röda korset

 

Tips på bra appar

Ett växande textilbehov skapar 
efterfrågan på förnyelsebara råvaror. 
Karlstads universitet ha specialgranskat 
cellulosaframställning från norrländsk 
gran och tall.                                                  
– Målet med projektet är att öka 
förståelsen för vad som sker vid 
sulfitkokningen av barrvedsmassa där 
slutprodukten är dissovingmassa, det  
vill säga nästan ren cellulosa, säger 
Raghu Deshpande, doktorand i 
kemiteknik vid Karlstads universitet.   
Läs mer om doktorsavhandlingen här. 
www.kau.se

Foto: Stefan Olaison
Miljövänligt tyg av 
gran och tall

– Jag är så nöjd, det är så kul att ha klarat 
det. Nu måste vi bara vänta 10 veckor för 
att se om Guinness godkänner det, säger 
Timo Kloft till SVT Västerbotten.
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http://pefc.se/standardrevision-2014-2015-td-iv/
http://svenska-apps.se/iphone-ipad/tillbehor/svevia-sakerhetsapp-dtoqrdp.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.mirakel.ktrans&hl=sv
https://www.sgu.se/produkter/kartor/mobilappar/
http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetsmiljoarbete/riskbedomning/
http://www.redcross.se/engagera-dig/vara-kurser/forsta-hjalpen/
https://www.kau.se/nyheter/miljovanliga-textilier-av-cellulosa-fran-skogsravara
http://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/trycksaker/2017/riskhantering-avseende--brand-vid-skogsarbete/

