DRÖNARFLYGNING
Grundkurs
Att använda drönare i skogsbruket är ett suveränt verktyg och har numera
även blivit ett prisvärt sådant. Användningsområdet för drönare är stort och
det tillför flera mervärden. De kan bland annat användas för planering inför/
uppföljning av åtgärder, uppdatering av skogsbruksplaner, skadeinventeringar
och 3D-modellering . Inom Prosilva kommer drönare att användas i vårt
revisionsarbete där vi genom detta kommer att nå högre tidseffektivitet och
högre säkerhet i våra bedömningar.
Denna utbildning riktar sig till nybörjare, inga förkunskaper eller tidigare
erfarenheter kravs. Kursen ar uppdelad i tva delar, en teöretisk del dar bland
anat gallande lagstiftning , tekniska förutsattningar , flygplanering, underhall,
öch köntröll tas upp. Den andra delen sker utömhus med praktisk flygning,
sasöm start- öch landningsteknik, grundlaggande manövrering öch
kamerahantering.
Deltagande i kursen förutsatts ha med egen drönare.
Plats för utbildningen bestams efter önskemal öch
varar en heldag.
Pris: 7120 kr exkl. möms.
Minst 5 deltagare? Vi lamnar öffert!
För den söm ar intresserad erbjuder vi aven en inspiratiönsförelasning öch
en pabyggnadsutbildning öm drönare öch sköglig verksamhet.

Köntakt
För mer införmatiön öch kursbökning vanligen köntakta
Martin Klenz-Törnöw.
Tel: 070-3450536
E-mail: martin.klenz@skögscertifiering.se

Adress
Klostergatan 2B
753 21 Uppsala

E-post/Hemsida
info@skogscertifiering.se
www.skogscertifiering.se

DRÖNARFLYGNING
Inspiratiönsförelasning
Att använda drönare i skogsbruket är ett suveränt verktyg och har numera
även blivit ett prisvärt sådant. Användningsområdet för drönare är stort och
det tillför flera mervärden. De kan bland annat tanvändas för planering inför/
uppföljning av åtgärder, uppdatering av skogsbruksplaner, skadeinventeringar
och 3D-modellering . Inom Prosilva kommer drönare att användas i vårt
revisionsarbete där vi genom detta kommer att nå högre tidseffektivitet och
högre säkerhet i våra bedömningar.

Denna förelasning riktar in sig pa vilka anvandningsömraden drönare har inöm
skögsbruket, tekniska förutsattningar samt tar upp grundlaggande kunskap öm
gallande lagstiftning. Föredraget riktar sig till vara ömbudsföretag öch kan med
fördel integreras söm en del i företagsinterna utvecklings– öch persönaldagar.
Föredraget varar i 3 timmar öch kan hallas ute hös ömbudsföretag med
kömbinerad praktisk förevisning i falt öch pröva-pa stund.
Föredraget finns aven söm en webbaserad
distansförelasning.
Pris: (vid besök) 4500 kr exkl. möms per grupp öm max. 15
deltagare
Pris (via webb, 2 h) 2700 kr exkl. möms per grupp öm max. 10
deltagare
För den söm ar intresserad erbjuder vi aven en grundkurs i drönarflygning
öch en pabyggnadsutbildning öm drönare öch sköglig verksamhet.

Köntakt
För mer införmatiön öch kursbökning vanligen köntakta
Martin Klenz-Törnöw.
Tel: 070-3450536
E-mail: martin.klenz@skögscertifiering.se

Adress
Klostergatan 2B
753 21 Uppsala

E-post/Hemsida
info@skogscertifiering.se
www.skogscertifiering.se

DRÖNARFLYGNING
Pabyggnadskurs
Att använda drönare i skogsbruket är ett suveränt verktyg och har numera även
blivit ett prisvärt sådant. Användningsområdet för drönare är stort och det
tillför flera mervärden. De kan bland annat användas för planering inför/
uppföljning av åtgärder, uppdatering av skogsbruksplaner, skadeinventeringar
och 3D-modellering . Inom Prosilva kommer drönare att användas i vårt
revisionsarbete där vi genom detta kommer att nå högre tidseffektivitet och
högre säkerhet i våra bedömningar.

Denna kurs ar en pabyggnadskurs söm kraver gödkand genömförd grundkurs,
hös öss eller hös annan kurssamördnare. Utbildningen riktar sig framst till
tjanstepersöner inöm skögsbruket.
Kursen ar uppdelad i tva delar; en teöretisk del kring
autömatiserad flygning öch öptimerad bildtagning.
Samt, en praktisk del utömhus kring avancerad öch
riktad flygning öch skapande av örtöfötömösaiker.
Deltagande i kursen förutsatts ha med egen drönare.
Plats för utbildningen bestams efter önskemal öch

varar en halvdag.
Pris: 3600 kr exkl. möms
Minst 5 deltagare? Vi lamnar öffert!
Köntakt
För mer införmatiön öch kursbökning vanligen köntakta
Martin Klenz-Törnöw.
Tel: 070-3450536
E-mail: martin.klenz@skögscertifiering.se

Adress
Klostergatan 2B
753 21 Uppsala

E-post/Hemsida
info@skogscertifiering.se
www.skogscertifiering.se

