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Tio år av framgång för böcker om avverkning
År 2008 lanserades böckerna Arbete i avverkningslag, del 1 och del 2. Dessa
redovisar det allra mesta av den kunskap och metoder som bör finnas vid
slutavverkning av skog. Författare är Per-Erik Persson, Mora In Europe AB.
Uppgradering gav mervärde
Böckerna var från början riktade mot gymnasieskolan, men har efter
uppgraderingarna 2011 och 2013 kommit att bli ett material i vilket även en rutinerad
maskinförare kan finna guldkorn. Dessutom kan virkesköpare och planeringspersonal
här finna den fundamentala kunskap som behövs för en tillräckligt bra planering inför
avverkningen.
Många foton och illustrationer
Böckerna är skapade utifrån ett motto om att ”inget läromedel är bättre än det
mottagande det får hos användaren”. Därför redovisas fakta genom rikt antal foton
och illustrationer som bär och förmedlar information till läsaren på ett lättfattligt sätt.
Materialet har översatts till en rad olika språk och används idag i mer än 1 500
företag, vid mer än 60 skolor och universitet och utgör plattform för ett projekt
omfattande förarutbildning i Europa.
Exempel på materialets dignitet är att det nu översätt till Japanska och i Japan
kommer att böckerna att bidra till utvecklingen av det asiatiska skogsbruket.

Ny bok om bärighet
Efter att författaren har utbildat närmare 1 000 personer i ämnet mark- och vattenvård
och därmed djuplodat i ämnet lanserar nu Mora In Europe AB boken
Bärighetsklassning. Underrubriken ”Optimal tillgänglighet med rätt metoder” har en
stark ekonomisk koppling som visar att trots sämre förhållanden är det med rätt val
av metod möjligt att avverka – till rimliga kostnader – utan att orsaka skador på mark
och vatten.
Författaren hävdar att humor bör aanvändas mer vid kompetensöverföring. Detta är
också orsaken till att guiderna Perikles och Curt uppträder som guider i samband
med att du tar del av det inte helt enkla ämnet som redovisas i den nya boken!
Moa in Europé AB finns i monter B:80 på årets Mittiamässa: Gård och skog.
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