
 
Ny VD för CRK Forest Management 

 
Måndagen den 3 oktober 2022 började Niklas Ringborg sin nya tjänst 
som VD för CRK, förvaltaren av de väl etablerade skogsfonderna 
Silvestica Green Forest. Fondernas skogsinnehav uppgår i dagsläget 
till totalt ca 140 000 ha fördelat på Sverige, Finland samt de tre 
Baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. För mer information 
besök gärna www.silvestica.se där det även finns en beskrivning av 
CRK´s verksamhet. 
 
Niklas Ringborg har en gedigen skoglig bakgrund som började med en 
jägmästarexamen inriktad på industriell ekonomi. Därefter och fram 
till nyligen har Niklas varit verksam i olika ledande positioner inom 
Landshypotek Bank och då med särskild inriktning på bl. a större jord-
och skogsägare samt även Landshypoteks framgångsrika satsning på 
Gröna obligationer som genomfördes för några år sedan.  
 
Niklas har ett stort och starkt intresse samt erfarenhet från praktiskt 
skogsbruk genom sitt engagemang i familjernas jord- och 
skogsbruksägande i Östergötland och i Mälardalen.  
 
Vi är mycket glada över att ha kunnat engagera Niklas som VD till vår 
spännande och växande verksamhet. Planerna för fortsättningen är att 
fonderna under Niklas ledning, ska fortsätta att utvecklas på samma 
lyckade sätt som hittills med inriktningen mot ett än mer utvecklat 
brukande som bl.a. bygger på skogens alla goda miljömässiga 
förutsättningar där även energifrågan kommer att bli alltmer 
väsentlig.  Silvestica har redan ingått betydande etableringsavtal 
avseende sol- och vindkraft som kan komma att ge stor elproduktion 
framöver.  
 
Niklas efterträder Rickard Lehmann, en av grundarna och som sedan 
2017 på ett mycket aktivt och förtjänstfullt sätt byggt upp CRK. Vi vill 
förstås passa på att tacka avgående VD Rickard Lehmann för ett 
fantastiskt väl utfört arbete under den gångna snabba uppstartsfasen. 
Rickard kommer även fortsättningsvis att vara starkt engagerad i CRK 
och i Silvestica vilket också ger en god förutsättning för en fortsatt 
positiv utveckling. 
 
 
 
 



För mer information kontakta gärna undertecknad. 
 
Med de allra bästa hösthälsningar från CRK genom: 
 

 
Karl Danielsson 
COB 
+46 70-648 23 03 
Karl.danielsson@crkforest.se 
www.silvestica.se 

 

 

 
 
 
 
 

 


