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Det var en gång...
Under 1800-talet var fattigdomen stor i Älv-
dalen och befolkningen levde under mycket svåra 
förhållanden. Emigrationen till Amerika började 
så smått 1863, då missväxt härjade i bygden. Den 
sista verkligt svåra barkbrödstiden startade 1867 
med några bitande frostnätter i september. Detta 
resulterade i nödår i hela landet, då tusentals män-
niskor sägs ha svultit ihjäl. 
Eländet fortsatte då skörden blev dålig och ytter-
ligare en statlig hjälpsändning måste skickas till 
Älvdalen våren och sommaren 1870. Mot slutet av 
1870-talet började marken få värde. Många sålde 
då sina hemman och emigrationen till Amerika 
tog fart. 

Detta är en del av den bakgrund som gjorde 
att Älvdalens Besparingsskog bildades i slutet av 
1800-talet. I samband med storskiftet, den första 
stora jordreformen i Sverige, såg man i Älvdalen 
en möjlighet att bilda en gemensamt ägd skog, en 
så kallad Besparingsskog. Av denna skulle alla få 
en del av avkastningen. Skogen räddade bygden 
från en sannolikt given katastrof. 
Det var mycket förberedelsearbete innan Bespar-
ingsskogen i Älvdalen var bildad. 1882 började 
man förbereda en uppdelning av jord och skog 

mellan byarna. Då hölls också det första sam-
manträdet för att bestämma ”oskifto” för sockne-
männens gemensamma behov. Året därpå kunde 
lantmätaren redovisa den första planen för en 
bydelning av inägorna som fastställdes av läns-
styrelsen 1884.
1885 är ett minnesvärt år. Skogsmarken delades 
då upp mellan byarna samtidigt som man gjorde 
den betydelsefulla avsättningen som fick namnet 
”Besparingsskogen”. Varje markägare som fick 
skog avsatt till sin fastighet fick andelar i Bespa-
ringsskogen i form av jordtal. Delägare är de som 
äger fastigheter med åsatt reducerat jordtal. 

I det kungabrev som tillkännagavs på Stock-
holms slott 30 september 1885 genom konung 
Oscar anges grunden för ”Besparingsskogens” 
tillkomst och fastighetens delaktighet. 
Vi har...” funnit gott i nåder förordna, att av den 
i Älvdalens socken befintliga graderade skogs-
marken trettiotre kvadratrev skola tilldelas varje 
reducerat snesland inägojord, dock så att därav 
graderad skogsmark motsvarande elva kvadra-
trev för varje reducerat snesland inägojord, av-
sättes för socknens räkning såsom samfällighets-
mark”. Den 9 november 1888 fastställde Kungl. 

Maj:t det första reglementet för förvaltningen av 
Älvdalens sockens skogsmedelsfond och Bespa-
ringsskog.

Avkastningen skulle i första hand täcka 
kostnader för att förvalta och bevaka skogen, samt 
för åtgärder för att säkra återväxten och förbättra 
skogen. Dessutom skulle avkastningen användas 
för att utveckla bygden och underlätta för befolk-
ningen. Pengarna användes för väghållning som-
mar och vintertid och för hjälp under missväxtår. 
Medel avsattes till läkarvård, fattigvård och polis. 
En viktig del av uppbyggnaden av samhället var 
att Besparingsskogen bidrog till att förbättra jord-
bruk och boskapsskötsel i Älvdalen.
Utvecklingen av bygden tog fart och Älvdalen 
växte från ett fattigsamhälle till en modern bygd. 
På 1950, 60- och 70-talen blev älven en viktig 
ekonomisk faktor som ytterligare drev bygden 
framåt.
Älvdalens Besparingsskog har under många år 
haft ett viktigt inflytande på generationer av delä-
gare. Besparingsskogen gagnar  i allra högsta grad 
även bygdens alla invånare. Besparingsskogen 
står för en fortsatt positiv utveckling av vår bygd.

Det var vanligt med arbetskraft från andra orter. Här är Venjanskarlar på timmerdrivning på Gryvelnäs, Älvdalens Besparingsskog. De arbetade vid ”Tuekuppin” på Gryvelnäset.
På stöttingen sitter Sol Ivar Larsson och stående hans bror, Sol Lars Larsson. Övriga är okända. Fotografiet är taget år 1908.
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Bra att veta om Älvdalens Besparingsskog
Jordägarstämma - Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, 
det högsta beslutande organet. Där har delägarna möjlighet att vara med och påverka 
Besparingsskogens framtid och utveckling.

Allmänningsstyrelse - väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att 
förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under 
och fastställt reglemente.

Jordägarnämnd - väljs av jordägarstämman. Nämden har till uppgift att fördela 
Besparingsskogens överskott som ska komma delägarna och bygden tillgodo i enlighet 
med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

Samfällighet - Samfällighetens tillgångar har fusionerats in i Besparingsskogen för 
ett antal år sedan varför detta begrepp inte finns i organisationen. I byarna finns samfäl-
ligheter som representerar det gemensamma ägandet av till exempel byundantag, 
skogar, vägar, hus med mera.

Jordtal - Under storskiftet graderades jord och skog i förhållande till markens bör-
dighet. Man fick fram ett produktionsvärde. Det kallas jordtal, ”grader” eller andelar i 
Besparingsskogen.

Allmänningstyrelsen omkring 1920
Från vänster Lars Hansback från Näset, Erik Hedén från Loka, Anders Kettisen från Månsta och Gustav Larsson från Åsen. 
Saknas på fotografiet gör Gösta Friström från Älvdalen
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Bo Persson är ordförande i Allmänningsstyrelsen i Älvdalens
Besparingsskog. En position som kräver god kunskap om jord, 
skog, kraft och kapitalförvaltning, vilka utgör verksamhetens 
fyra grundstenar. 
Besparingsskogens organisation består av jordägarstämman, 
allmänningstyrelsen, jordägarnämnden och en verksamhets-
förvaltning.
Bo leder arbetet i allmänningsstyrelsen som arbetar för att
uppnå en uthållig och hög avkastning på Besparingsskogens 
tillgångar.

Vad är huvudmålet?
– Vi ska sköta Besparingsskogen och dess tillgångar på ett sådant sätt att de 
ger en långsiktig och god avkastning. Besparingsskogen kan då även i fram-
tiden vara med och aktivt bidra till samhällsutvecklingen i Älvdalen.  

Hur är det att vara ordförande i Allmänningsstyrelsen?
– Jag har varit ordförande i över tjugo år och jag känner ett stort förtroende 
från delägarna. Det medför ett stort ansvar och samtidigt är det stimulerande 
för mig att föra detta arv vidare i en föränderlig värld. 

Hur hanterar ni det ekonomiska överskottet?
– Först och främst återförs den ekonomiska vinsten från våra olika verk-
samhetsgrenar till våra delägare och till bygden i form av bidrag, lån eller 
olika utvecklingsprojekt. För att leva upp till det sköter vi, i likhet med andra 
skogsföretag, skogen på ett långsiktigt och miljövänligt sätt. Det ska råda 
balans mellan våra miljömål och våra produktionsmål, och det är ju i princip 
vad som uttrycks i den svenska skogsvårdslagen. Dessutom används en del 

av vinsten till att köpa skogsfastigheter för att utöka vårt skogsinnehav.  
Generellt drivs Älvdalens Besparingsskog precis som ett vanligt företag.

Hur högt prioriterar ni skogsskötseln?
– Väldigt högt! Utan skogsskötsel finns ingen förutsättning att skapa ett lön-
samt skogsägande. Därför markbereder, planterar, röjer och gallrar vi. Vi väl-
jer också att gödsla skogen så att träden ska växa så bra som möjligt innan de 
ska slutavverkas för att bli plank, massaved och energi.

Ni har fler ben än skogen att stå på, vilka?
– Älvdalens Besparingsskog står i dagsläget på tre ben. Dessa är Skogen, 
Kraften och Kapitalet. Skogen är den dominerande inkomstkällan och 
därefter kommer produktion av elkraft i Väsa kraftverk, Blybergs kraftverk 
och Rots övre kraftverk. Investeringen i vattenkraft var mycket framsynt och 
vittnar om en stor insikt om samhällets fortsatta utveckling. Utan denna in-
vestering vore inte Besparingsskogen vad den är idag. Kapitalförvaltningens 
betydelse är betydligt mer konjunkturberoende än skogen och kraften och 
ger ett ekonomiskt tillskott mer sett över tiden. Sedan år 2007 är vi även 
delägare i Dala Vind AB.

  ...och vi för traditionen vidare

Bo Persson, ordförande i 
Allmänningsstyrelsen, ser 
ljust på framtiden för Älv-
dalens Besparingsskog.
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Hur ser framtiden ut för Älvdalens Besparingsskog?
– Mycket bra! I takt med miljödebattens utveckling har de förnyelsebara rå-
varorna kommit i fokus. Skogen som utgör en viktig del av dessa kommer i 
framtiden att få en mycket stor betydelse för den svenska industrins utveck-
ling i ett hållbart samhälle. Även om allt förändras så står vi för en stabilitet 
som grundar sig på vårt ursprung och vår historia. Egentligen fortsätter vi 
bara den tradition och det arbete som våra förfäder en gång startade.



 
Kretsloppet för materialet trä består av två delar. Det ena är skogens, det andra är produkternas. Skogen är alltid i förändring i ett naturligt 
kretslopp. Träden tar upp solenergi och koldioxid, växer och avger syre. Koldioxid frigörs igen till atmosfären vid skogsbränder och när 
träd dör och ruttnar. Koldioxid tas sedan upp av de nya unga träden.

Så länge människor har funnits i vårt land så har man använt virke från träden på olika sätt. Först för husbehov i form av ved, ämnen till 
verktyg, byggnadsvirke samt tjär- och kolframställning. I slutet av 1800-talet, ungefär samtidigt som Besparingsskogen bildades började 
virkesförbrukningen stiga. Den stora ökningen kom i början av 1900-talet då massa- och pappersindustrin expanderade.

Den skog Besparingsskogen avverkar idag blir till bland annat sågtimmer, specialsortiment och bränsleved. Trä är en naturlig och förny-
elsebar råvara. Med det menas att råvaran minskar då man använder den, men ny vedråvara bildas med den växande skogen. Skogen är 
därför en oändlig resurs när den sköts väl och virkesproduktionen tar hänsyn till den biologiska mångfalden.
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Slutavverkning
Nu ska åratal av nedlagt skogsskötsel-
arbete skördas. Avverkningen utförs 
oftast genom att merparten av träden 
avverkas, samtidigt lämnas träd och 
trädgrupper för fri utveckling till gagn 
för olika fågelarter och insekter. Snart 
växer där en ny generation skog. Älv-
dalens Besparingsskog slutavverkar 
när skogen är omkring 120 år gammal.

Gallring
För att få grovt och 
värdefullt virke i 
slutavverkning gallrar 
vi. Genom att gallra 
får träden mer ljus och  
näringsomsättningen 
ökar. Tillgängligt vatten 
och näring fördelas på 
färre träd.

Markberedning
Genom markberedning för-
bättras växtmiljön för den nya 
skogen. Även växtklimatet
blir gynnsammare. Skaderisken 
på plantorna minskar liksom 
konkurrensen från övrig
vegetation på hygget.

Plantering
Nu ska hygget planteras 
men redan innan slutav-
verkningen påbörjades,  
planerades det för nästa 
generations skog. Valet 
av föryngringsmetod styr i 
högsta grad avverknings-
arbetet. Plantering är 
Älvdalens Besparingsskogs 
huvudalternativ för återväxt. 
Det är nu grunden läggs för 
den nya skogen. 

Röjning
Vi röjer för hög skogsproduktion 
och god ekonomi i framtida gall-
ringar. Röjning är en åtgärd som 
starkt påverkar den framtida 
skogens utseende.Gödsling

Vi gödslar bestånd i både gallringsskog och 
inför slutavverkning. Vid skogsgödsling tillförs 
främst kväve. Det gör att  träden växer bättre.
Växande skog binder koldioxid. Genom att 
gödsla ca. ett hektar binds tio ton koldioxid.

Kulturmiljöer - Naturvård
Vi behandlar alltid skogslandskapet långsiktigt 
så att naturvärden bibehålls eller ökar genom 
att exempelvis olika skogsmiljöer förbättras eller 
återskapas. I kulturmiljöer som kolbottnar, fångst-
gropar, husgrunder, gamla fäbodstigar etc tar vi 
alltid speciell hänsyn.

Så brukar vi skogen
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Skogen är vårt ursprung 
Skogen är Älvdalens Besparingsskogs ursprung och bedrivs idag som ett storskaligt skogs-
bruk med en modern maskinpark. Produktionsmål och miljöhänsyn går hand i hand. Den 
brukade skogsarealen uppgår till cirka 54 000 hektar produktiv skogsmark. Målsättningen är 
att sköta skogen för största möjliga avkastning, samtidigt som vi ska ha en god naturvårds-
hänsyn. 

Slutavverkning
Slutavverkningens tidpunkt är inne. I slutavverkningen försöker vi optimera värdet av det bestånd som ska avverkas genom 
att ta ut lämpliga sortiment. Exempel på sortiment som tas ut är sågtimmer, klentimmer, stamblock, hustimmer, stolpar och 
bränsleved. Föryngringsavverkning är den skogliga åtgärd som har störst påverkan på naturen och bör därför utföras med 
hänsyn till miljö-, kultur- och friluftsintressen. Delägarna i Älvdalens Besparingsskog antog vid höststämman 2010 en av-
verkningsplan som löper över en tioårsperiod. Planen har ett årligt uttag på 75 000 m3fub i slutavverkning och 20 000 m3fub i 
gallring. Virket levereras till olika köpare i regionen.

Arealer  Hektar i  %

Produktiv skogsmark  54 727 80%

Impediment myr  12 618  18%

Impediment berg          39     0%

Inägomark          62     0%

Väg och kraftledning       902    1%

Övrig areal                        648         1%

Summa landareal     68 312
Summa vatten            2 168
 
Virkesförråd m3sk  %
Tall 4 124 909  79
Gran 895 326  17
Lövträd 10 029                  < 1
Contorta 26 461                  < 1
Björk 171 151    3
Lärk 33                   < 1

Virkesförråd totalt är 5 227 909 m3sk
Virkesvolym i medeltal per hektar är 97 m3sk
Medelbonitet per hektar är 3,8 m3sk
Volymtillväxt per år är 149 368 m3sk

Skogsbilvägar 150 mil
Avsättning naturvård: 8,5% 
plus avsättning för den vardagliga naturvårdshänsynen.

I början av år 2010 består Besparingsskogen av:
1490 fastigheter med jordtal.
Det finns 793 fastighetsägande kvinnor och 1073 
fastighetsägande män. Sammanlagt 1866 personer,
varav 970 personer är utbor.

Delägaren är egentligen den fysiska skogsfastigheten. 
Den kan ägas av en eller flera personer.
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Älvdalens Besparingsskog 
anlitar lokala entreprenörer 
för bland annat slutavverkning 
och gallring.
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Markberedning 
för lyckade 
föryngringar
Vi markbereder alla slutavverkade områden för att få lyckade 
föryngringsresultat. Genom markberedning förbättras växtmil-
jön för den nya skogen. Även växtklimatet blir gynnsammare. 
Skaderisken på plantorna minskar liksom konkurrensen från öv-
rig hyggesvegetation. Vi markbereder inför naturlig föryngring 
med fröträd, för sådd eller plantering.

Med markberedning uppnås

- mindre vegetationskonkurrens

- högre marktemperatur

- jämnare fuktighet

- mindre frostrisk

- bättre näringstillgång

- mindre risk för snytbaggeangrepp

Olika typer av markberedning
Markberedning innebär vanligtvis ett kraftigt ingrepp i naturen. 
Det är viktigt att planera och anpassa åtgärden så att den inte 
gör större ingrepp än nödvändigt. Vi anpassar markberednings-     
metod efter rådande förutsättningar. Harvning, fläckmarkbered-
ning eller högläggning är de olika metoderna. En harv gör sam-
manhängande eller fläckvisa spår. En fläckmarkberedare gör 
fläckar på bestämda avstånd. En högläggare gör också fläckar, 
men vänder eller river humustäcket, så att det bildas en liten hög 
med mineraljord.
Den dominerande metoden på våra marker är harvning som 
också ses på bilden. Återbeskogning ska utföras senast tredje året 
efter avverkning. Markberedning är en förutsättning för ett bra 
resultat. Från och med januari 2009 utför även Besparingssko-
gen markberedning för privata markägare i Älvdalen, Särna och 
Idre.
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Markberedning utförs av lokala entreprenörer. Att köra markberedare kräver 
kunskap om områdets vegetation och historia. Extra försiktighet krävs vid 
rågångar, kultur- och fornlämningar samt vid stigar och leder.

Det en maskin idag utför på en förmiddag, sysselsatte för 100 år sedan män, kvinnor och barn i dagar. .
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Våra förfäder lade grunden för den skog vi avverkar
idag. De plantor Besparingsskogen sätter i jorden
idag är avverkningsbara om 120 år. Förr bar man
ut plantorna på hyggena. Nu flygs ibland plantor ut
med helikopter.

1514



Varje sommar planterar Älvdalens Besparingsskog tusentals 
plantor. Det innebär att många människor får arbete under 
några intensiva veckor.

Vi planterar framtidens skogar!
Plantering
Varje år planteras tusentals tall- och granplantor på våra marker. Plantering är huvudalternativet för att föryngra skogen 
efter en slutavverkning. Vi har en planteringsinstruktion som fastställer hur planteringen ska utföras.

Sådd
Vi föryngrar genom att så frön på lämpliga marker. Markberedningen utförs med harv och ett såddaggregat monterat på 
harven. Vi använder endast godkänt förädlat plantagefrö eftersom de har hög överlevnad. De trakter som är föryngrade 
genom sådd har lyckats bra.

Naturlig föryngring
På lämpliga marker och där det finns tillräckligt med stormfasta fröträd lämnar vi fröträdställningar omfattande 80-100 
fröträd per hektar. Hygget markberedes för att skapa grogrund för de frön som fröträden ger. Fröträden avverkas när 
plantorna är cirka 0,2-0,5 meter höga.

Manuell plantering vid sekelskiftet.
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Lennart Karlsson, en av tio halvårsanställda som arbetar 
med skogsvård. Årligen röjs cirka 700 hektar ungskog.
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Vi röjer för kvalitet 
och ekonomi

Vi gör en första inventering när beståndet är åtta år. Då bedöms beho-
vet av en plantröjning. En sista röjning utförs då träden är mellan tre 
till fem meter höga. Då har träden passerat så kallad ”älgsäker” höjd. 
Röjningen är nödvändig för att få både hög skogsproduktion och god 
ekonomi i framtida gallringar. Röjning är också en åtgärd som starkt 
påverkar den framtida skogens utseende. Väl röjda skogar ger värde-
fulla gallringsbestånd med en hög andel timmer. I känsliga miljöer, i 
hänsynskrävande biotoper som till exempel bäckmiljöer, källor eller 
surdråg kan röjningen anpassas så att viktiga naturvärden på sikt för-
stärks.
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Rågångar

1918

Skötsel av rågångar och rösen är 
en mycket viktig del av vår fastig-
hetsskötsel. Rågångar fungerar 
som gränslinjer. Årligen lägger vi 
stora resurser på att restaurera 
och underhålla rågångar. När den 
äldre generationen försvinner blir 
kunskapen om fastighetsgränser 
och rösen sämre. Därför gäl-
ler det att sköta rågångarna nu. 
Välskötta rågångar kan avsevärt 
minska kostnaden vid en avverk-
ning då man slipper lägga tid på 
att leta fram dem. Att röja och 
måla upp en befintlig rågång är 
alltid mycket lönande.



Jonas Thor Liljemark, Brunnsberg, skottar 

undan snö från granen han ska fälla. 

Det är i Borgberget den snörika vintern 1951.
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Gallring för 
värdefullt virke
För att få grovt och värdefullt virke i slutavverkning är det 
nödvändigt att gallra. Tack vare gallring får träden mer ljus 
och näringsomsättningen ökar. Tillgängligt vatten och näring 
fördelas på färre träd. Tidpunkten för förstagallringen brukar 
här infinna sig när skogen har nått en höjd på 11-12 meter. 
Skogen är då 35-40 år. 
Gallrar man första gången i rätt tid kan skogen gallras två 
gånger, med 15-20 års mellanrum, för att därefter växa vidare 
till slutavverkning. Sortimenten som avverkas vid förstagall-
ring är i första hand klentimmer och bränsleved. I andragall-
ring får man även sågtimmer.
Enligt den gamla avverkningsplanen 2003-2010 var målet 
att gallra tallbestånd som var 100-120 år gamla. Dessa be-
stånd såg inte äldre ut än 80-90 år. Ofta var dessa bestånd täta 
och hade stammar som höll hög kvalitet. Dessa fina bestånd 
gallrades ytterligare en gång och gödslades. Vi kallar den här 
typen av åtgärd för ”äldregallring”. Gallrings- och gödslings-
effekten ger en mycket bra tillväxt. 
Efter ytterligare 10 år är de här bestånden mogna för slut-
avverkning. Målsättningen var att vid slutavverkning av den 
här typen av bestånd erhålla en betydande andel högklassigt 
sågtimmer.
Vi har nu gallrat nästan allt som fanns av den här typen av be-
stånd och från 2010 så kommer vi att i huvudsak gallra skogar 
i ålder 35-80 år.
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Att gödsla sin skog är bland 
det lönsammaste man kan 
göra i skogsbruket. 

Skogsgödsling – lönsam investering
Vi har valt att gödsla våra marker vilket är bland det lönsammaste man kan göra i skogsbruket. 
Vi gödslar bestånd i gallringsskog och även tio år före slutavverkning. Vid gödsling tillförs främst 
kväve. Det ökar trädens tillväxt och därmed även virkesintäkterna. Förräntningen på satsade pengar 
är årligen 10-20 procent. 
Klimatet förändras vid utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser vilket leder till ett varmare       
klimat. Växande skog motverkar detta genom att träd binder koldioxid i form av ved och andra 
växtdelar. Genom att gödsla ett hektar binds cirka tio ton koldioxid. 
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Älvdalens Besparingsskog strävar efter att förena ett bra skogsbruk med
sociala-, ekologiska-, kulturella- och ekonomiska intressen. Skog står 
för liv och biologisk mångfald. Den är en av våra viktigaste råvaror, 
samtidigt som den nyttjas för friluftsliv, rekreation och jakt. Skogen ska 
brukas så att växt och djurarter, som naturligt förekommer i skogen, ges 
förutsättningar att fortleva under naturliga former samt i livskraftiga
bestånd. Skogslandskapet ska samtidigt ge goda möjligheter för männis-
kor att uppleva naturen och bedriva jakt, fiske och övrigt friluftsliv. 

Skogsvårdslagen uttrycker att virkesproduktionen ska gå hand i hand 
med naturvårdshänsynen. Älvdalens Besparingsskog skapar utrymme 
för både hög virkesproduktion och områden med höga naturvärden.    
Det innebär i praktiken både ett högintensivt skogsbruk och ett avstående 
från att bruka skogsmark i till exempel nyckelbiotoper och värdefulla 
naturskogar. De lämnas helt utanför normala skötselprogram.  

Älvdalens Besparingsskog är sedan 2006 PEFC-certifierade. Utveck-
lingen inom skogsbruket driver fram nya skogsbruksplaner, naturvärdes-
inventeringar, miljölednings- och certifieringssystem. 
Inom ramen för certifieringen görs avsättningar för naturvården.         
Älvdalens Besparingsskogs skogsmark finns dokumenterad i en grön 
skogsbruksplan, där skogen är beskriven både ur skogsbruks- och natur-
vårdssynpunkt. Förutom beståndsdata så som beståndsålder, vilka träd-
slag som är representerade, hur mycket det växer, hur stor virkesvolym 
det finns i olika skogsbestånd med mera så beskrivs också vilka områden 
som ska avsättas till naturvård och hur de ska skötas. 

Den hänsyn vi visar idag ger morgondagens skog. 

Vi vårdar skogens alla värden

Skogsbruket har att ta hänsyn till och tillvarata sociala-, 
kulturella-, ekonomiska- och ekologiska intressen.
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Laserskanning av skogsmark gör allt större landvinningar när det handlar om 
att ta fram underlag för produktion av skogsbruksplaner. Tekniken bygger på 
att en apparat, placerad i ett flygplan, sänder ut korta laserpulser som studsar 
mot marken för att sedan fångas upp i en dator. Dessa signaler omvandlas 
därefter till en tredimensionell bild som ger exakta besked om trädens längd, 
diameter, trädslag och var varje träd står. Det går dessutom att plocka bort 
alla träd ur bilden när man vill undersöka om där till exempel finns kultur- 
eller fornlämningar. 

Tredimensionell bild
Eftersom bilden är tredimensionell går det även att utläsa markens topo-
grafiska förhållanden vilket kan vara användbart vid exempelvis avverk-
ningsplanering och vid framtagande av ekonomiska kalkyler. 

Laserskanning – ny teknik vinner mark!
Rikt informationsmaterial
En laserskannad skogsbruksplan ger till skillnad från en traditionell ett mycket 
rikare informationsmaterial vilket ger skogsägaren en bättre kontroll över sitt
skogsinnehav. Denna typ av skogsbruksplan ger ett bättre beslutsunderlag 
beträffande röjnings- och gallringsbehov och andra typer av skogsbruks-
åtgärder. Besparingsskogens egna marker är laserskannade och idag är den 
tekniken till stor hjälp i arbetet. Alla delägare har kostnadsfritt fått en egen 
skogsbruksplan som uppdateras till en laserskannad version. 

Laserskanning utvecklades under 1980-talet av det Svenska Försvaret. Det har vidareutvecklats av ett svenskt företag 
för att anpassas till dokumentation av skogsmark. Lasern mäter det reflekterande ljuset och på så vis skapas en bild 
av hur det ser ut på marken. Lasern tar tio laserpunkter per kvadratmeter vilket gör det möjligt att kartlägga varje 
enskilt träds höjd och diameter. Dessutom redovisar lasern om det är en gran, tall eller ett lövträd. 
Lasern hittar alla träd med en höjd av två meter. Älvdalens Besparingsskog var först bland skogsföretagen 
att använda denna teknik i ett större projekt vilket innebär att idag finns en mycket detaljerad information om 
skogsinnehavet.
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En laserskannad bild kan presenteras i många olika skepnader.
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Vattenkraften, älven och fisket
I slutet av 1800-talet var Österdalälven inte någon betydelse-
full tillgång för bygden. Den brukades i första hand för fiske till 
husbehov. Man fiskade med flera olika typer av redskap – allt 
från metspön och not till fasta anläggningar. När flottningen 
kom igång i slutet av 1800-talet ökade älvens värde. 

El till salu
I och med att elkraft börjar utvinnas ur älven blev vattenrätten i älven eko-
nomiskt viktig och redan 1916 hade Älvdalens Besparingsskog funderingar 
på att anlägga en kraftstation i Trängslet. Tanken var att utnyttja älven för att 
frambringa elektrisk energi för försäljning. Det hela gick denna gången i stå 
redan på utredningsstadiet, för att sedan återupptas på 1940-talet. Trängslets 
kraftstation byggdes 1955-1960 och ägs nu helt av Fortum. Besparingssko-
gen får i evig tid ersättning, i form av elkraft, för upplåtandet av fallrätten i 
Trängslet. 

Vatten och vind
Älvdalens Besparingsskog är delägare i tre andra vattenkraftverk, alla inom 
Älvdalens socken. Femtio procent ägarandel i Väsa kraftverk, trettiotre pro-
cent i Blybergs kraftverk och femtio procent i Rots övre kraftverk. Vatten-
kraften är en av Älvdalens Besparingsskogs viktigare tillgångar.
Sedan år 2007 är Älvdalens Besparingsskog även delägare i Dala Vind AB.

Fiske
De stora förändringarna i fisket kom när Trängslets kraftverk och övriga 
kraftverk var klara och tagna i drift. Efterhand som kraftverken byggdes har 
kompensation för fisket skett i form av fiskutsättningar.
Älvdalens Fiskevårdsområde gör stora insatser för fisket i socknen. De för-
valtar vattnet, som ägs av Besparingsskogen. 
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Väsa Kraftverk.
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Du måste ha ett väldigt
intressant uppdrag!
–Absolut! Det är en stor förmån att ha förtroendet att vara med och fördela 
vår vinst till projekt som utvecklar bygden. Men jag vill poängtera att allt 
detta faktiskt inte skulle vara möjligt om inte våra förfäder varit förutseende 
och bildat Älvdalens Besparingsskog 1888. Dagens verksamhet bygger på 
flera generationers arbete. Vi bör ha i minnet att det är våra förfäder som 
skapat det vi idag kan skörda. Nu har vi en skyldighet mot nästa generation.

Vad ger jordägarnämnden bidrag till?
– Jordägarnämnden har bland annat uppdraget att fördela överskottet av 
vinsten och alla delägare i Älvdalens Besparingsskog är berättigade till kost-
nadsfri skogsvård när det handlar om:
- markberedning 
- plantering 
- plantor 
- hyggesrensning 
- rågångsupptagning
- skogsgödsling 
- skyddsdikning 
- röjning

Till gagn för delägare och bygden!
Det röjningsberg som finns på många platser i Sverige finns inte här och det 
gör att vi kan stoltsera med välskötta skogar, något som förklarar vår goda 
lönsamhet. 
Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Älvdalens 
invånare. Vi jobbar med allt från att bryta nya vägar till sommar- och vinter-
underhåll av dessa.
Vi satsar stora resurser på utbildning och skogsbruksplaner till delägarna. Vi 
ger även bidrag till upprustning av kulturmiljöer, djur- och jordbruksbidrag 
samt elit- och föreningsbidrag. 

Hur ser framtiden ut för jordägarnämnden?
– Så länge vi har detta uppdrag ska vi verka för välskötta skogar och 
utveckling av bygden. Jag vill poängtera att bidragen som delas ut är vinsten 
från Besparingsskogens verksamhet och bidragens art och storlek varierar
från år till år. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höst-
stämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som 
grund för vårt arbete. Sammantaget känns inget mer angeläget än att 
Älvdalen fortsätter att utvecklas.

Älvdalens Besparingsskog har genom årens lopp bidragit med betydande ekonomiska 
bidrag till Älvdalens sockens utveckling. Vid en ekonomisk uppställning visar det sig 
att under åren 1988-2008 delades det ut cirka 400 miljoner kronor till vägar, jord- och 
skogsbruket inom Älvdalens socken. Roland Back, ordförande i Jordägarnämnden leder 
uppdraget med att fördela bidragen till projekt som ska komma bygden till nytta och glädje.
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Den ekonomiska utvecklingen i Älvdalens Besparingsskog
har genom åren varit mycket stark.

Till gagn för delägare och bygden!

Älvdalens Besparingsskog 
satsar på utbildningar för sina 
delägare, bland annat kurser i 
hur man hanterar en motorsåg.

Under årens lopp har bidrag lämnats till bland 
annat restaurering av kulturbyggnader.
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Rågångsupptagning och målning.

Plantering.

Röjning.
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Älvdalens Besparingsskog har ett stort vägnät
som omfattar både grus- och asfaltsvägar. 
Sammanlagt handlar det om cirka hundrafemtio 
mil. Årligen satsas omkring sex miljoner 
kronor på vägbyggnation och på underhåll. 
Ytterligare en miljon tillkommer i form av 
stadsbidrag för skötsel av de större vägarna.
Besparingsskogens väghållning har under 

åren utvecklats från manuellt byggda fäbod- 
och odlingsvägar till maskinellt byggda 
skogsbilvägar. En kilometer väg som idag tar 
tio minuter att ploga, tog förr i tiden en halv 
dag och utfördes av fyra män och en häst. 
Efter hand blev även traktorer ombyggda för 
snöplogning vanliga. Då fanns det inga varma 
förarhytter eller mobiltelefoner att tillgå.

Välskötta vägar – en milstolpe!
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Välskötta vägar – en milstolpe!

Väghyvel på Särnavägen i slutet av 1920-talet.

Det är ingen ovanlighet att det plogas i 
meterdjup snö för att nå en avverkningstrakt.
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Vi har en modern maskinpark som omfattar 
två väghållningsbilar för snöröjning, sandning 
och grusning. Maskinparken omfattar även en 
väghyvel och en lastmaskin. Väghyveln ägs av 
en entreprenör. 

Vägunderhåll.
Vi väljer att lägga stora resurser på vägunderhåll, 
skötsel och att varje år bygga nya vägsträckor. Det 
är ekonomiskt lönsamt att ha ett välskött vägnät 
med hög tillgänglighet till skogsråvaran.

Goda förutsättningar
Årligen bygger Älvdalens Besparingsskog kilo-
metervis skogsbilväg. Förutsättningarna för att 
bygga skogsbilväg i området är mycket bra då det 
finns tillgång till grus och att markens bärighet 
är bra.

Högt tempo
Numera är det alltid snabba ryck i skogen. 
Skogsmaskinernas stora kapacitet, efterfrågan på
olika virkessortiment och kravet på snabba rå-
varuleveranser innebär täta förflyttningar av både 
skördare och skotare.
Förflyttningar som oftast sker med trailer som 
också den ställer höga krav på framkomlighet, 
inte minst av säkerhetsskäl. Virkesbilar är en 
vanlig syn på grusvägar runt om i Älvdalen och 

det är viktigt att vägarna håller för dessa tungt 
lastade fordon. 

Hög beredskap krävs
Sammantaget kan det vid snöfall vara tio ma-
skinenheter ute på vägnätet, varav fyra egna och 
sex entreprenörers. Ett högt uppdrivet tempo i 
virkesproduktionen fordrar beredskap och en 
organisation hos dem som sköter vägunderhållet 
och det är precis vad Älvdalens Besparingsskog 

Efter ett större snöfall tar det upp till 
två dygn att ploga upp farbara vägar.

Effektiva virkestransporter fordrar 
välskötta och plogade vägar.

Välskötta skogsbilvägar hyvlas ofta för att hållas i toppskick.
Älvdalens Besparingsskog har cirka 150 mil grusväg att sköta. 

har. Vädret är sommar- och vintertid då och då 
nyckfullt. Det är exempelvis vid snöfall som varar 
flera dagar i sträck, som maskiner och personal 
får bekänna färg och gå för högtryck. Då är lång 
erfarenhet, engagemang och områdeskännedom 
det som gör att vägen är plogad och framkomlig 
redan tidigt på morgonen. 
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Hästdragen vägvält. Från vänster Alfred Matsson, Ris Lars Olsson, 

Joel Olsson, okänd och Johannes Frost från Näset.

Vägarbete i backarna nedanför Storlövris, 1912. 

Från vänster: Karl Dalrot ”Belas Karl”, Uv Erik Persson

”Lasu Erik” (Skärslipare) Västäng, Martin Danielsson 

”Belas Martin” samt Johan Ed.

Vägarbetare på Särnavägen år 1912.
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Rots Skans – ett stycke 
Älvdalshistoria
I byn Rot utanför Älvdalen ligger Rots 
Skans. Rots Skans är en befästnings-
anläggning uppförd år 1677 under Karl 
XI:s regeringstid till skydd mot överfall 
från Norge, som på den tiden tillhörde 
Danmark. Idag fungerar Rots Skans som 
välbesökt hembygdsgård och museum.    
Miljöerna visar bebyggelse, boendefor-
mer och hantverk från sen medeltid och 
fram till sekelskiftet år 1900. 
Omkring 8 000 föremål ingår i samling-
arna, som också omfattar cirka 200 000 
fotografier, ljudband och en av Sveriges 
äldsta hembygdsfilmer.
Älvdalens Besparingsskog äger marken, 
byggnader och lämnar bidrag för drift och 
underhåll. Elfdalens Hembygdsförening 
disponerar Rots Skans.
Rots Skans är en rik källa att ösa ur för 
intresserade av Älvdalens historia och 
kultur. 
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Jakt i gryningstimman
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Jakt i gryningstimman

Jaktlaget har samlats vid slaktboden, det är fortfarande mörkt och kaffet smakar extra bra 
denna tidiga gryningstimma. När passen är utdelade ger sig jägare och hundförare av till 
skogs för att jaga skogens konung. Det ligger en inspirerande stämning i luften och snart är 
jakten i full gång. Ett ståndskall ekar genom skogen och kanske är det nu dags att nedlägga 
älgen. Än en gång har jägarens mest trogna kamrat gjort ett bra jobb. 

Under merparten av den tid vi människor funnits på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett 
naturligt sätt att leva för många, så även i Älvdalen. Jakten erbjuder både naturupplevelser 
och spänning. Även om själva jagandet är kärnan är det inte det enda som ger jägaren upp-
levelser och stimulans. Hundträning, viltvård och skytteträning är andra viktiga inslag. Till-
varatagandet av bytet tillhör också jakten. Det kan handla om att plocka en tjäder eller laga 
till en älggryta. Viss jakt är nödvändig för att begränsa de skador viltet kan ställa till med. Det 
kan vara trafikskador eller  skador på gröda och skog. Älgen kalasar gärna på ett ungskogs-
bestånd av tall.

Älvdalens Besparingsskog erbjuder jakträttsinnehavare att mot en ringa kostnad, jaga på 
Besparingsskogen. Lagar och regler runt jakten och vem som får jaga och var, finns det be-
stämmelser för. 
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Hjärtat i Besparingsskogen består av delägare. Det är människor som bor i bygden eller på 
annan ort. Det de har gemensamt är att de äger skog i Älvdalen. Hur det kom sig att man 
blev delägare i Älvdalens Besparingsskog och vilken relation man har till sin skog finns det 
lika många historier om som delägare. I början av år 2010 har Älvdalens Besparingsskog 
1866 delägare. Cirka hälften av dem bor i Älvdalen och den andra hälften bor på annan 
ort. 

Ing-Marie Bergman är en av de delägare som bor i Älvdalen, nära sin skog och i den by hon 
är uppväxt.
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Ing-Marie Bergman i Åsen sänder då och då 
en tanke till sin farfar Anders som tog över 
skogen efter sin far Trapp Lars Larsson.
I samband med storskiftet fick alla markägare 
i Älvdalen skog efter hur mycket uppodlad 
mark de hade i sin ägo.

– Det var min farfars far Trapp Lars Larsson som fick skogen, berättar 
Ing-Marie, vilket ju betyder att även min farfar, precis som jag ärvde 
sin skog.
– Min farmor, Maria Bergman ärvde ungefär lika mycket efter sin bror 
eftersom han inte hade några barn. Han hade i sin tur ärvt skogen efter 
sin och min farmors far, Trapp Olov Nilsson.
Efter min farfars och farmors död blev skogen dödsbo och det dröjde 
länge innan den delades upp mellan min pappa Carl Bergman och hans
bror Henning Bergman. I stort sett var det ingen aktivitet alls i skogen 
under dödsbotiden. Efter min farbror Hennings död avsade sig min far 
arvet som då gick till min bror Anders och mig. Det var 1998.

Har det alltid varit självklart för 
dig att du skulle bli skogsägare?
– Nej inte alls, säger Ing-Marie och ler. Varken pappa eller jag trodde att 
jag skulle vilja bli med skog. Jag var ju familjens globetrotter, alltid på 
resande fot, världen över. Men till både min egen och pappas förvåning 
återvände jag till Älvdalen för att bosätta mig i samband med att jag 
blev erbjuden en tjänst på Älvdalens Turistbyrå. På den vägen är det. 
Även om jag i yngre år inte var ett dugg intresserad av skog så är jag det 
desto mer nu. Jag försöker att hinna med att sköta skogen. Det är inte 
alltid så lätt att få tiden att räcka till med gård, småbarn och arbete. Men 
jag försöker! Jag har faktiskt gått en utbildning i hur man arbetar med 
motorsåg. Jag var mycket stolt när jag fällde mitt första träd.

Hur mycket kontakt har du
med Älvdalens Besparingsskog?
– Bor man som jag i Älvdalen, så möter man ”Besparingen” dagligen. 
Älvdalens Besparingsskog är starkt involverat här i bygden och är därför 
en naturlig del av vardagen. Som skogsägare i Älvdalen är det en stor 
förmån att vara delägare i Älvdalens Besparingsskog. När jag träffar 
människor i andra delar av landet och berättar om mitt skogsägande blir 
de alltid förvånade och lite avundsjuka över att Älvdalens skogsägare 
har markberedning, plantor, plantering, röjning och skogsbruksplan helt 
kostnadsfritt.  Det är för att man äger andelar i Besparingsskogen.
– Efter cirka 10 år som skogsägare uppskattar jag både mitt eget skogs-
ägande och delägarskapet i Älvdalens Besparingsskog mer och mer.

Skogen som arv 
i generationer

Ing-Marie Bergman 
med sin man Ingmar 
och barnen Emil 
och Frida framför 
mangårdsbyggnaden 
på Trappmasgården i 
Åsen.
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Längtar ofta hem till Älvdalen 
Majron Svensson känner sig hemma nästan i hela värl-
den – fast mest hemma känner hon sig i Älvdalen – den 
lilla dalabyn hon växte upp i. 
Majron är sedan 27 år tillbaka flygvärdinna. Hon bor i 
Upplands Väsby, norr om Stockholm och är anställd på
Thomas Cook Airlines.
– Jag gillar verkligen mitt jobb, säger hon med ett leen-
de. Att jobba för människor som är glada och positiva 
är oerhört stimulerande, tänk att både få vara med och 
starta upp och avsluta olika människors semestrar på 
ett bra sätt. Det tilltalar mig!

Majron är trots sitt högtflygande yrke en kvinna med båda fötterna på jor-
den och berättar att hon praktiskt taget är uppvuxen i skogen. Morfar, min 
far och mina bröder har alla varit eller är verksamma inom skogen. Skogen 
har på så vis alltid funnits naturligt i mitt liv även om jag själv inte varit 
yrkesverksam där. 
Själv ville Majron tidigt ut och se världen och efter en tid som undersköter-
ska på Mora lasarett kom tillfället när ett reseföretag sökte reseledare. Nu 
skulle Majrons dröm om att få upptäcka världen bli verklighet.
– Det var intensiva och lärorika år, konstaterar hon. Att vara reseledare är 
att bry sig om och hjälpa människor som många gånger sparat i åratal för 

att kunna genomföra sin drömresa. Efter några år som reseledare gick 
Majron vidare och blev flygvärdinna.

Hem till Älvdalen
Majron poängterar att hon alltid gillat att se sig om i världen och att bo 
nära Arlanda har varit en viktig förutsättning för det. 
– Men i takt med att åren går har tanken på att flytta hem till Älvdalen 
igen kommit över mig allt oftare. Ens uppväxtrötter är nog ofta star-
kare än man tror. I Älvdalen äger jag en jordbruksfastighet med till-
hörande skog och dit ger jag mig av så fort jag har en lucka i schemat. 
Skogen ger mig både ro och aktivitet – det är en bra kombination. 
–Jag hugger gärna i med både rågångsmålning och plantering. Jag vill 
gärna veta var gränserna går och jag tycker att det är jätteviktigt att 
återplantera efter slutavverkning. Även nästa generation, har precis 
som jag, rätt att få ta över en välskött skog. Som delägare i Älvda-
lens Besparingsskog får jag tillgång till väldigt många bra saker, bland 
annat olika kurser. Exempelvis gick jag för några år sedan en kurs i 
familjejuridik, den var väldigt givande. Jag uppkattar också den fina 
skogsbruksplan som jag fick av Älvdalens Besparingsskog, fylld med 
tabeller, arealer, virkesvolymer och så vidare. Mest uppskattar jag 
flygfotona över min skog, skämtar Majron.
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Majron är en typisk utbo. En utbo 
är en skogsägare, vars skogsfas-
tighet ligger inom ett annat område 
än där ägaren bor. Majron är född 
älvdaling, äger skog Älvdalen, men 
bor någon annanstans. Hon är en 
av många delägare som tar del av 
Besparingsskogens skogsvårds-
bidrag, utbildningar, projekt och 
skogsdagar.
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Roger och Maria Beronius är 

mjölkproducenter i ett skogs-

dominerat landskap.

Nyodling i Storlövris i början av 1900-talet.Idag  plöjer traktorer den marken som våra förfäder lade grunden till. De lade ned ett enormt arbete på att bryta ny odlingsmark. Alla krafter behövdes i arbetet, stora som små. 
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Mjölkbönder i skogsbygd 
Vi hälsar på hos mjökbönderna Roger och Maria Beronius, på 
Beroniusgården. Den ligger i byn Loka utanför Älvdalens cen-
trum. Sexton kor och lika många ungdjur huserar i gårdens 
ladugård. De flesta är av rasen SRB. Maria basar över korna 
och Roger kör mestadels gårdens maskiner.

Vi sitter samlade runt fikabordet i parets trädgård en härlig sommardag. Det
bjuds på kaffe med vaniljglass och solsken i massor. Roger är för tillfället i 
färd med att plöja en åker och mellan varven ska han också hinna slå vallar
och rulla ensilage.
– Vi odlar i stort sett endast vallgrödor här. Spannmål funkar inte optimalt på 
våra breddgrader, skördarna blir ibland för magra och ofta hinner säden inte 
mogna, berättar Roger. Men visst är det en del andra bönder i området som 
odlar spannmål. För växtföljdens skull sår vi ärtor och havre som vi skördar 
som grönfoder. Ett foder som är mycket populärt. I vallarna strävar vi alltid 
efter att ha så mycket klöver som möjligt. Korna mjölkar mycket bättre då, 
inflikar Maria.

Vill utöka
– Vi skulle gärna vilja bygga ut ladugården för att få plats för flera kor. Men

det är väldigt svårt att komma över jordbruksmark, även om den finns, berät-
tar de båda. Idag har vi 47 hektar fördelat på omkring 60 åkrar, så det gäller 
att komma ihåg var alla ligger.

Hur får ni det att gå ihop rent ekonomiskt?
– Den största inkomsten har vi från mjölken. Sedan är det EU-bidragen och 
så får vi djurbidrag från Besparingsskogen. Vi får även bidrag till utsäde, 
gödning och kalk från ”Besparingen”, som det heter i folkmun. Besparings-
skogen är viktig för oss som bönder och för hela Älvdalens utveckling, säger 
Maria och tillägger: 
–  Livet som bönder tilltalar oss och även om det inte är lätt alla gånger eller 
särskilt lönsamt kan vi helt enkelt inte tänka oss att leva på något annat sätt. 
Särskilt på sommaren när vi får dra iväg till fäboden. Det sätter verkligen 
guldkant på tillvaron för hela familjen. Man kan verkligen se hur mycket 
djuren uppskattar det fria skogsbetet, intygar både Roger och Maria. 
Eftermiddagen rinner iväg och nu har Roger och Maria inte tid att sitta still 
längre. Roger hoppar upp i traktorn och Maria pilar in i ladugården där korna 
står och väntar på att bli mjölkade.

Älvdalen är en av de få områden i Sverige där det fortfarande finns levande fäbodar. Här går får, 
hästar, getter och kor på fritt fäbodbete. Många barn i Älvdalen växer upp med natur och djur som 
en vanlig del av vardagen.
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Älvdalens nationalrätt!
Suodwattn, köttsoppa, har tillagats i Älvdalen sedan gammalt. Det är 
Älvdalens egen ”nationalrätt”, en vanlig söndagsmiddag. Råvarorna 
till soppan fanns ofta på gården. Det är ett enkelt storkok som mättar 
många. Ingredienserna är kött, grönsaker, potatis och klimp. Det finns 
många recept och olika tillagningssätt. Till dagens Suodwattn används 
vanligtvis älgkött och då passar soppkött med ben bäst. Soppan är 
tacksam att värma.

Recept för 6 personer
Cirka 2 liter vatten
1,3-1,5 kilo älgkött med ben
1 matsked salt
10 kryddpepparkorn
10 vit- och svartpepparkorn
100 gram gul lök i bitar
1 kålrot cirka 500 g
6-8 morötter 
200 gram palsternacka
15 potatisar

Skölj köttet och lägg det i en stor gryta. Häll på vatten, låt det koka 
upp och skumma sedan väl. Tillsätt salt, kryddor och lök. Ansa sedan 
grönsakerna, skär dem i bitar och  lägg dem i grytan efter cirka 1 timme. 
Koka köttet tills det är mört, vilket tar cirka 1,5-2 timmar. Anpassa 
koktiden till det kött som används. När köttet kokat färdigt tas det upp 
och skärs i lagom stora bitar. Lägg köttet i soppan eller servera det 
separat. 

Klimp
1 kryddmått salt
vetemjöl
eventuellt 1 ägg
vatten
Blanda mjöl och salt med vatten så att det blir en tjock klimpdeg. Forma 
små bullar med hjälp av två matskedar och lägg bullarna i kokande 
saltat vatten i 5 minuter. När klimpen flyter upp är den klar. Klimpen 
tillagas medan köttet kokar. Klimpen läggs i soppan innan servering.

Potatisen kokas för sig och serveras i separat serveringsskål.  Servera 
gärna soppan med nybakat tunnbröd eller kavelgris. En mustig öl, kallt 
källvatten eller mjölk kan med fördel drickas till.

Lokbodarna.

Från vänster Bertil Näslund, Einar Travergård, Ulrika Näslund, Karin 

Näslund, Emil Eriksson , Tenn Lars Persson, Anna Persson, Anna 

Backlund g. Snibb, Johanna Backlund f. Näslund och Marta Backlund. 

Samtliga från Näset.
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Vad gör det om 100 år?Vad gör det om 100 år?
En hel del skulle jag tro! Jag syftar på att det vi gör idag, med 
våra skogs- och energitillgångar, kommer att ha precis lika stor 
betydelse för framtidens delägare i Älvdalens Besparingsskog som 
tidigare generationers arbete har för dem som är delägare idag. Det 
gäller för oss som är verksamma nu att fortsätta att sköta Bespa-
ringsskogens tillgångar minst lika framgångsrikt som de som hade 
ansvaret före oss. Sannolikt är det så att vi ska vara beredda att 
spänna bågen ännu lite hårdare för att hänga med i den framtida 
utvecklingen. 

När tidigare generationer planterade och röjde i Besparingsskogen, 
var de otroligt framsynta. De hade siktet inställt på ett långsiktigt 
mål med sin skogs- och energiproduktion. De hade bestämt sig för 
att göra det hela både grundligt och med kvalitet. Samma ambition 
gäller även idag –  men nu är det vi som formar dagens och morgon-
dagens Besparingsskog.

Vi vet att vi ska vara i framkant på utvecklingen. Det duger inte att vi 
enbart följer den – vi ska helt enkelt vara med och leda den. När vi gör 
det utvecklar vi en oerhörd styrka som vi kan använda till att utveckla 
Älvdalen.  Rent konkret finns det massor att göra för att leva upp till 
allt detta. Vi måste fortsätta arbetet med omarronderingsprojektet för 
att skapa ännu bättre förutsättningar för delägarna att leva på sin skog. 
Besparingsskogen ska naturligtvis även fortsätta att slå vakt om del-
ägarnas möjligheter. 
Vi ska skapa lönsamhet så att vi kan bidra med en stark ekonomi till 
bygdens utveckling. Älvdalens Besparingsskog ska sträva efter att 
förbli en stark skogsägare och energiproducent. 

Ulf Andersson  / Skogsförvaltare
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Älvdalska
Eð-dar ir ie grån, eð.

– Ukin ir ]å i ferg, ]å-dar gråne?
]Å ir fel gryön. Grånär irå gryöner.*

I Älvdalen dalskar man. Ulum dalska betyder på svenska – vi skall prata 
älvdalska. Älvdalska är det språk som pratas i stugorna runt om i Älvdalen. 

Älvdalskan är ett fornnordiskt språk. 
För att uppmuntra att språket bevaras och används finansierar Besparings-

skogen, på initiativ av föreningen Ulum Dalska ett språkstipendium. Stipendiet 
kan sökas av de som går i årskurs nio. Även de som slutar årskurs tre och sex 
får en uppmuntran för att de dalskar och således bevaras språket i framtiden.  

 
Översättning

* Där är en gran
Vilken färg har granen?

Den är väl grön. Granar är gröna.


