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Nya avverkningsplanen är här

BIDRAG 2011

LEDARE

V

i har nu lagt 2010 bakom oss och
på kontoret i Älvdalen pågår arbetet med att sammanställa bokslutet för det gånga året. Som jag redan
förutspådde i höstnumret verkar det som
om förra året kommer att gå till historien
som ett av de ekonomiskt sett bästa i
Besparingsskogarnas historia. Efterfrågan
och priser på virke var mycket gynnsamma för oss samtidigt som priserna på el
sköt i höjden under första kvartalet 2010.
Elpriserna sjönk sedan något under kvartal två och tre men hamnade för hela
året på en rekordnivå. Även vår kapitalförvaltning gick väldigt bra under 2010
tack vare Stockholmsbörsens starka uppgång under året. Positivt för Särna-Idre
Besparingsskog är också att satsningarna
man gjort inom besöksnäringen börjar leverera resultat.
Värt att notera för er som bor i Älvdalen
är att Vindkompaniet har rest fem vindkraftverk på Granberg under hösten varav
tre stycken står på Besparingsskogens
mark. Från 2011 kommer de att ge arrendeintäkter för Älvdalens Besparingsskog.
Inledningen av 2011 har inte varit lika
bra som inledningen av förra året. Det är
framförallt timmermarknaden som försvagats under första kvartalet till följd av att
sågade trävaror drabbats av låg efterfrågan och låga priser då den Europeiska

Skogen & Kraften utkommer två gånger per år;
vår och höst.
Distribueras till alla delägare i Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens
kommun.
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byggmarknaden stagnerat. Den enda ljuspunkt våra kunder såg vid årsskiftet var
den Nordafrikanska marknaden. Vad som
har hänt sedan dess vet ju alla. Denna
situation gör att det är svårt att förutspå
resultat för 2011.
Inför planteringssäsongen 2011 har vi
bytt plantleverantör för delägarnas plantor. Sedan tidigare har Besparingsskogen
köpt alla plantor av Orsa Besparingsskogs
plantskola på Tallhed. Vi ser stora samordningsvinster med att ha en leverantör och
vi har därför valt att avsluta samarbetet
med Svenska Skogsplantor. Detta innebär
förstås lite förändrade rutiner. I fortsättningen kommer vi att samordna beställning av markberedning med beställningen
av plant. Ni som känner er osäkra på de
nya rutinerna kan hör av er till Jan Norell
på kontoret i Älvdalen.
Även på pcSKOG sker förändringar. Det
är framför allt personalförändringar under
början av året som påverkar er. I övrigt
har service mot er delägare i Älvdalen inte
förändrats. Kontorstiden i Särna är däremot borttagen och delägare i Särna-Idre
Besparingsskog uppmanas att ta kontakt
med pcSKOGs kontor i Älvdalen.
Under året kommer det att ges möjlighet för delägare att träffa oss på
Besparingsskogen igen. Vi planerar två
skogsdagar på Särna-Idre Besparingsskog
den 2-3 september. Dessutom kommer vi
att finnas på företagsmässan i Älvdalen
den 13 och 14 maj.
Kurser för motorsåg- och röjsågskörkort fortsätter under året. Möjligheten
finns nu även för delägare i Särna-Idre
Besparingsskog.
I detta nummer presenterar vi två trotjänare som går i pension. Jag vill på företagets och mina vägnar framföra ett varmt
tack till Lasse Nilsson och Eskil Lindgren
och önska all lycka i framtiden.
Trevlig läsning
Ulf A
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helena.grund@telia.com
Fotografer: Tobbe Nilsson Foto 070-359 56 96
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AKTUELLT

NYA AVVERKNINGSPLANERNA ÄR HÄR
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Hur framtidens

avverkningsnivåer ser ut för Besparingsskogarna har det spekulerats om.
De nya avverkningsplanerna är nu här
och de stöder det faktum att slutavverkningen minskar och gallringen
ökar.

ÄlvdalensBESPARINGSSKOG
Besparingsskog
ÄLVDALENS
Data hämtas från skogsbruksplanen och är baserade på
lasersklanningen

53768

2007/2008 laserskannades Besparingsskogarna. Med dessa data som grund har Besparingsskogarna arbetat fram nya avverkningsberäkningar. För att säkerställa hur väl
laserdata stämde mot verkligheten har en
kontrolltaxering gjorts. En objektiv kontrollmätning som visade att siffrorna håller och
kvalitén på planerna är bra. De nya planerna
ersätter de gamla som gjordes 2003; vilka
gjordes manuellt och utan kontrolltaxering.
Att laserskanningen visar på mindre volymer
i Besparingens skogar nu än vad planerna
från 2003 gjorde är huvudanledningen till
sänkta avverkningsvolymer.
För Älvdalens Besparingsskog blir 2011
års avverkningsvolymer (102000 m3fub) en
övergång från dagens avverkningsnivå till
avverkningsberäkningens nivå som skall
gälla från 2012, (96000 m3fub).
Den långsiktiga avverkningsberäkningen
visar på en kraftigt stigande gallringsvolym
samt en något sjunkande slutavverkningsvolym fram till 2050. Sammantaget innebär det
stigande totala avverkningsvolymer (slutavverkning + gallring) fram till 2030 för att därefter ligga på samma nivå avverkningsberäkningen ut.

HUR SKOGEN SER UT IDAG

Röda siffror = värden i 2003 års beståndsregister

5477515
102

3,8

Älvdalens Besparingsskog

forts. sid 6.
Särna-Idre Besparingsskog

HUR SKOGEN SER UT ÅR 1-100
ÄB Avverkningsberäkning 2010
Avverkningsberäkning
2010 och 2110
BeräknadÄB
åldersfördelning
år 2010, 2060

ÄB Avverkningsberäkning 2010
Utveckling av areal >LSÅ (i procent av areal)

Beräknad ålderklassfördelning år 2010, 2060 och 2110

16

14

Areal i procent (%) per ålderklass

12

10

2010

8

2060
2110
6

4

2

0
kal

1‐

11‐

21‐

31‐

41‐

51‐

61‐

71‐

81‐

Ålderklass

4

91‐

101‐

111‐

121‐

131‐

141‐

151‐

161‐

AKTUELLT
Förutsättningar för avverkningsberäkningarna 2010 på
Älvdalens Besparingsskog.

SLUTÅLDRAR ÄB
TALL
Ståndortsindex
T28
T26
T24
T22
T20
T18
T16
T14
T12

LSÅ
60
63
65
67
70
75
80
85
90

UNDER 50 ÅR
KORR
REK
1,2
72
1,2
76
1,2
78
1,2
80
1,2
84
1,2
90
1,2
96
1,2
102
1,2
108

LSÅ
60
63
65
67
70
75
80
85
90

ÖVER 50 ÅR
KORR
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

REK
90
95
98
101
105
113
120
128
135

LSÅ
45
50
60
63
65
67
70
75
80
85
90

UNDER 50 ÅR
KORR
REK
1,1
50
1,1
55
1,1
66
1,1
69
1,1
72
1,1
74
1,1
77
1,1
83
1,1
88
1,1
94
1,1
99

LSÅ
45
50
60
63
65
67
70
75
80
85
90

ÖVER 50 ÅR
KORR
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

REK
63
70
84
88
91
94
98
105
112
119
126

LSÅ
60
63
65
67
70
75
80
85
90

UNDER 50 ÅR
KORR
REK
1,0
60
1,0
63
1,0
65
1,0
67
1,0
70
1,0
75
1,0
80
1,0
85
1,0
90

1.

Avsatta naturvårdsarealer, (S3, NS, NO), redovisas separat
och räknas ej med i avverkningsberäkningen.

2.

Av kvarvarande areal räknas 13 % bort på grund av:
*Avsättning för Natur- och kulturvård enligt vår skrift
"Hänsyn till biologisk mångfald".
*Upptäckter av nya nyckelbiotoper vid avverkningsplanering
*Justering av felaktiga avdelningsgränser. T.ex. mot myr,
sumpskog och vatten.
*Ej avfattade sumpskogsfläckar i avdelningarna.

3.

10 % av avverkad areal med tallboniteter återbeskogas
med contorta.

4.

Gallringarna utförs efter Skogsstyrelsens gallringsmallar.
Ingen gallring efter LSÅ.

5.

10% av föryngringsarealen självföryngras. Denna areal har
slutåldern LSÅ * 1,5.

6.

Slutåldrarna delas upp mellan skog över och under 50 år.
*Tall dominerade bestånd under 50 år har slutåldern LSÅ *
1,2 och skog över 50 år får slutåldern LSÅ * 1,5.
*Gran dominerade bestånd under 50 år har slutåldern LSÅ *
1,1 och skog över 50 år får slutåldern LSÅ * 1,4.
*Contorta dominerade bestånd har slutåldern LSÅ * 1,0.

GRAN
Ståndortsindex
G36
G32
G28
G26
G24
G22
G20
G18
G16
G14
G12

CONTORTA
Ståndortsindex
T28
T26
T24
T22
T20
T18
T16
T14
T12

LSÅ
Lägstaslutavverkningsålder
slutavverkningsålder
enligt
skogsvårdslagen
LSÅ ==Lägsta
enligt
skogsvårdslagen.
7.

I ”virkessvackan” skall arealen av skog i åldern LSÅ*1,2
vara minst 10% av produktiv areal.

SKÖTSELREGLER

• slutåldrar
• gallringsmallar
• prioriteringsregler

AVVERKNINGSBERÄKNING
För att göra en avverkningsberäkning stoppas det in
en rad information i datorn. Som kommer ut omvandlad till konsekvensberäkning.

AVVERKNINGSBERÄKNING ÅR 1-100

Avverkningsnivåer efter avv

Avverkningsnivåer 2011-2019 efter
avverkningsberäkningen 2010
ÄB Avverkningsberäkning 2010
ÄB Avverkningberäkning
Avverkning
per avverkningsform,2010
tm3fub

Älvdalens Besparingsskog

Avverkning per avverkningsform, tm3fub

140
128

130

130

127

127

127

130
125

120
112
105
100

105

97

95

Föryngrings‐
avverkning inkl.
fröträdsavv.

1000 m3fub

88

80

74

73

Gallring

73

71

70
65
63

57

60

57

Summa
Avverkning

55

2011
Slutavverkning: 73 000 m3fub
Äldre gallring:
10 000 m3fub
Normal gallring: 15 000 m3fub
Övrig avv:
4 000 m3fub
Summa
102 000 m3fub

41
38
40

2012-2019
Slutavverkning:
Normal gallring:
Summa

31
25
21

20

20

0
2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

Period

75 000 m3fub
21 000 m3fub
96 000 m3fub

se beräkningar för Särna-Idre nästa sida
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AKTUELLT
forts. från sid 4. NYA

AVVERKNINGSPLANERNA ÄR HÄR

Även för Särna-Idre Besparingsskog blir 2011
års avverkningsvolymer (39000 m3fub) ett
övergångsår från dagens avverkningsnivå
till avverkningsberäkningens nivå som skall
gälla från 2012, (35000 m3fub).
Den långsiktiga avverkningsberäkningen
visar på en kraftigt stigande gallringsvolym
som toppar efter år 2040 samt en något sjunkande slutavverkningsvolym fram till 2050.
Sammantaget innebär det stigande totala avverkningsvolymer (slutavverkning + gallring)
fram till 2050 som därefter långsamt sjunker.

SÄRNA‐IDRE BESPARINGSSKOG

HUR SKOGEN SER UT IDAG

Röda siﬀror = värden i 2003 års beståndsregister

Data hämtas från skogsbruksplanen och är baserade på
lasersklanningen

37272

Den nya avverkningsberäkningarna för
Älvdalen och Särna-Idre klubbades igenom
på höststämman i Älvdalen respektive Särna
och kommer att gälla från och med 2011 och
fram till nya avverkningsberäkningar blir
gjorda. Enligt Besparingsskogens stadgar
ska det göras inom tio år.

3004571
81

3,0

HUR SKOGEN SER UT ÅR 1-100

SIB
2010
SIBAvverkningsberäkning
Avverkningsberäkning
2010
Utveckling
avav
areal
>LSÅ
(i procent
av av
areal)
Utveckling
areal
> LSÅ
(i procent
areal)

SIB Avverkningsberäkning 2010
SIB Avverkningsberäkning
20102110
Beräknad åldersfördelning
år 2010, 2060 och

Beräknad ålderklassfördelning år 2010, 2060 och 2110

18

16
39

40

43

45

44

46

50

14

29
27

26

25

26

>LSÅ
+10%
+30%

21

21

+40%

16

17

16

11

11

15

10
2010
2060

8

2110
6

4

9

4

2

3

2

5

4

5

6

7

7

10

12

12

14
13

15

17

19

19
17

17

20

+20%

22

23

24

24
21

20

20

25

23

24

25

Procent av areal

27

29

30

29

31

31

32

33

35

Areal i procent (%) per åldersklass

35

35

37

40

0

0
2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

kal

2110

1‐

11‐

21‐

31‐

41‐

51‐

61‐

71‐

81‐

Åldersklass

Period

6

91‐

101‐

111‐

121‐

131‐

141‐

151‐

161‐

AKTUELLT
SLUTÅLDRAR SIB
Förutsättningar för avverkningsberäkningarna 2010 på
Särna-Idre Besparingsskog.

TALL
Ståndortsindex
T28
T26
T24
T22
T20
T18
T16
T14
T12

LSÅ
65
67
70
75
80
85
90
95
100

UNDER 50 ÅR
KORR
REK
1,2
78
1,2
80
1,2
84
1,2
90
1,2
96
1,2
102
1,2
108
1,2
114
1,2
120

LSÅ
65
67
70
75
80
85
90
95
100

UNDER 50 ÅR
KORR
REK
1,1
72
1,1
74
1,1
77
1,1
83
1,1
88
1,1
94
1,1
99
1,1
105
1,1
110

LSÅ
65
67
70
75
80
85
90
95
100

UNDER 50 ÅR
KORR
REK
1,0
65
1,0
67
1,0
70
1,0
75
1,0
80
1,0
85
1,0
90
1,0
95
1,0
100

LSÅ
65
67
70
75
80
85
90
95
100

ÖVER 50 ÅR
KORR
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

REK
98
101
105
113
120
128
135
143
150

LSÅ
65
67
70
75
80
85
90
95
100

ÖVER 50 ÅR
KORR
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

REK
91
94
98
105
112
119
126
133
140

1.

Avsatta naturvårdsarealer, (S3, NS, NO samt skog belägen
på > 700 m.ö.h.), redovisas separat och räknas ej med i
avverkningsberäkningen.

2.

Av kvarvarande areal räknas 15 % bort på grund av:
*Avsättning för Natur- och kulturvård enligt vår skrift
"Hänsyn till biologisk mångfald".
*Upptäckter av nya nyckelbiotoper vid avverkningsplanering
*Justering av felaktiga avdelningsgränser. T.ex. mot myr,
sumpskog och vatten.
*Ej avfattade sumpskogsfläckar i avdelningarna.

3.

10 % av avverkad areal med tallboniteter återbeskogas
med contorta.

4.

Gallringarna utförs efter Skogsstyrelsens gallringsmallar.
Ingen gallring efter LSÅ.

5.

0% av föryngringsarealen självföryngras.

6.

Slutåldrarna delas upp mellan skog över och under 50 år.
SIB beräknas ha samma LSÅ som Z-län (Jämtland)
*Tall dominerade bestånd under 50 år har slutåldern LSÅ *
1,2 och skog över 50 år får slutåldern LSÅ * 1,5.
*Gran dominerade bestånd under 50 år har slutåldern LSÅ *
1,1 och skog över 50 år får slutåldern LSÅ * 1,4.
*Contorta dominerade bestånd har slutåldern LSÅ * 1,0.

GRAN
Ståndortsindex
G28
G26
G24
G22
G20
G18
G16
G14
G12

CONTORTA
Ståndortsindex
T28
T26
T24
T22
T20
T18
T16
T14
T12

LSÅ ==Lägsta
enligt
skogsvårdslagen.
LSÅ
Lägstaslutavverkningsålder
slutavverkningsålder
enligt
skogsvårdslagen

7.

I ”virkessvackan” skall arealen av skog i åldern LSÅ*1,2
vara minst 10% av produktiv areal.

SKÖTSELREGLER

• slutåldrar
• gallringsmallar
• prioriteringsregler

AVVERKNINGSBERÄKNING
För att göra en avverkningsberäkning stoppas det in
en rad information i datorn. Som kommer ut omvandlad till konsekvensberäkning.

AVVERKNINGSBERÄKNING ÅR 1-100

Avverkningsnivåer efter avverkningsberäkningen 2010
Avverkningsnivåer 2011-2019 efter
avverkningsberäkningen 2010

Älvdalens Besparingsskog

Särna-Idre Besparingsskog

SIB Avverkningsberäkning 2010
SIB Avverkningsberäkning
Avverkning
per avverkningsform, 2010
tm3fub

80

2011 Avverkning per avverkningsform, tm3fub
Slutavverkning: 73 000 m3fub
Äldre gallring:
10 000 m3fub
Normal gallring: 15 000 m3fub
Övrig avv:
4 000 m3fub
Summa
102 000 m3fub
70

70

66

65

62

62

59

57

60

55

50

47

1000 m3fub

50

40

30

46

42

38
35
28

10

29

Gallring

2012-2019
Slutavverkning:
Normal gallring:
Summa

28 000 m3fub
7 000 m3fub
35 000 m3fub

28

7

0
2020

2030

Summa
avverkning

24

2012-2019
Slutavverkning:
Normal gallring:
Summa
19

18

2010

41

38

30 000 m3fub
4 000 m3fub
4 000 m3fub
1 000 m3fub
39 000 m3fub

34

24
20

42

Föryngrings‐
avverkning
inkl.
fröträdsavv.

2011
Slutavverkning:
Äldre gallring:
Normal gallring:
Övrig avv:
Summa

2040

19

2050

2060

2070

20
17

75 000 m3fub
21 000 m3fub
96 000 m3fub
14

2080

2090

2100

Period

7

UTBILDNING
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Såga säke

RÖJSÅGSSKÖRKORT
- KURSUPPLÄGG
TEORETISKA DELAR I KURSEN
•
AFS 2000:2 Genomgång av grundläggande regler vid motormanuellt
arbete.
•
Skyddsutrustning: genomgång av
vilken skyddsutrustning man skall
ha vid röjsågsarbete.
•
Röjsågen: Genomgång av röjsågen,
vilka säkerhetsanordningar den är
utrustad med.
•
Varför skall vi röja: Vad motiverar
röjning och hur genomförs den.
•
Biologi / naturvårdshänsyn.
PRAKTISKA DELAR I KURSEN
•
Inställning sele: Lära sig justera selen för god ergonomi.
•
Filning och skränkning av skärutrustning: Montering / Demontering
klingor
•
Annan skärutrustning: Trimmers
och dylikt.
•
Service: Vi skruvar med sågen och
lär oss daglig tillsyn.
•
Arbetsteknik: Deltagarna får lära sig
arbeta ergonomiskt riktigt.
•
Reaktionskrafter: Deltagarna får
genomföra grundläggande sågövningar med klinga för att lära sig de
olika arbetssektorerna.
•
Riktad fällning: Deltagarna får lära
sig hur man kan styra fällriktning
med röjsågen.
•
Arbetsplanering: Deltagarna planerar sin röjning utifrån lokala förutsättningar.
•
Röjyta: Deltagarna får lära sig hur de
mäter antal stammar/ha.
•
Stamval: Diskussioner om stamval
och strategier.

KOSTNADSFRI UTBILDNING

FÖR ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRES DELÄGARE
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Nu är det dags att anmäla sig till 2011 års kurser för mo-

torsågskörkort och röjsågskörkort. Nytt för i år är att det även gäller Särna-Idre
Besparingsskogs delägare. Besparingsskogarna erbjuder nu alla delägare med
familjemedlemmar att ta motorsågskörkort och röjsågskörkort helt kostnadsfritt.
Intresset för tidigare kurser har varit stort bland delägare i Älvdalens Besparingsskog och det är som vanligt först till kvarn som gäller. Gör din anmälan redan nu!

MOTORSÅGSKÖRKORT - KURSUPPLÄGG
Säkerheten är en stark och bred röd tråd genom hela kursen. Det är viktigt att
hantera sågen på rätt sätt och använda rätt skyddsutrustning.
Till kurs A kan utrustning lånas på Älvdalens Utbildningscentrum. Har man
tänkt gå vidare till nivå B bör man skaffa sig egen skyddsutrustning.
NIVÅ A
MOTORSÅGNING
Innehåll: motorsågens skötsel, allmän sågteknik, säkerhetsåtgärder för
allmän sågning.
Målgrupp: alla, till exempel för vedkapning. Krav 18 år.

NIVÅ B
TRÄDFÄLLNING GRUNDLÄGGANDE
Innehåll: Enklare trädfällning och
upparbetning, säkerhetsregler vid
trädfällning.
Målgrupp: skogsägare och alla som
fäller träd. Förkunskapskrav A-kort.

Upplägg
Dag 1: hälften teori och hälften praktisk övning.
Dag 2: praktisk övning hela dagen,
avslutas med ett praktiskt och ett
teoretiskt prov på cirka 30 minuter.

Upplägg
Dag 1: hälften teori och hälften praktisk övning.
Dag 2: praktisk övning hela dagen.
Dag 3: praktisk övning hela dagen,
avslutas med ett praktiskt och ett
teoretiskt prov på cirka 30 minuter.

FRÅGOR OCH INFORMATION:
Anders Öberg
Tfn: 070-541 67 35
Läs mer:
www.besparingen.com
www.alvdalen.com
Läs mer om motorsågskörkortet:
www.sakerskog.se
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ANMÄLAN SKICKAS TILL:
Naturbruksgymnasiet Älvdalen
Box 54
796 22 ÄLVDALEN
Tfn: 0251-59 70 00
E-post:
info@alvdalen.com

UTBILDNING

ANMÄL DIG TILL VÅRENS OCH HÖSTENS KURSER!
Observera: När du gör din anmälan är det viktigt att du väljer ut flera
datum (där det finns flera att välja på) och rangordnar dessa efter vad
som passar dig bäst. Det gör det lättare att pussla i hop deltagarna
så att så många som möjligt får en kursplats. Observera! Sista
anmälningsdag 1 vecka innan kursdatum - se nedan.

ÄLVDALEN

SÄRNA-IDRE

RÖJSÅGSKURSER

RÖJSÅGSKURSER

Kursdatum			
19 - 20 maj
A+B-kurs
A+B-kurs
26 - 27 maj
9 - 10 juni
A+B-kurs
18 - 19 aug A+B-kurs
29 - 30 sept A+B-kurs
6 - 7 okt
A+B-kurs

Kursdatum			
23 - 24 sept A+B-kurs
21 - 22 okt
A+B-kurs

MOTORSÅGSKURSER

Längd: 2 + 3 dagar.

” Kursedeltagarna är allt från nybörjare till
yrkesverksamma. Att klara motorsågskörkortet behöver inte vara målet för att gå kursen,
det är att få öva praktiskt på ett riktigt sätt
som är det viktiga, att få sig det till livs. Att
lära sig hantera motorsågen på ett säkert och
effektivt sätt är viktigt och något som alla har
nytta av.”
Utbildare Anders Öberg, Älvdalens
Utbildningscentrum.

Längd: 1 + 1 dagar.

Längd: 1 + 1 dagar.

”

Tänkvärt om kursern

MOTORSÅGSKURSER
Längd: 2 + 3 dagar.

Kursdatum			
16 - 17 sept A-kurs
13 - 15 okt
B-kurs

Kursdatum			
2 - 3 sept
A-kurs
23 - 24 sept A-kurs
29 - 1 okt
27 - 29 okt
3 - 5 nov

B-kurs
B-kurs
B-kurs

ANMÄLAN UTBILDNING FÖR DELÄGARE VÅR & HÖST 2011
Observera! Sista anmälningsdag 1 vecka innan kursdatum - se ovan.

Fastighetsbeteckning:

Delägare i:
ÄB
SIB

Jag önskar ta:

Namn:

MOTORSÅGSKÖRKORT
Nivå A Följande datum passar mig bäst:
1:		 2:		 3:
Nivå B Följande datum passar mig bäst:
1:		 2:		 3:

Adress:
Postnr:

Ort:

Telefon:

Mobil:

Inkom:

RÖJSÅGSKÖRKORT
Nivå A+B Följande datum passar mig bäst:
1:
2:		
3:

E-post:
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gsdag
Sista anmälini2n012!
15 januar

”

Jag rekommenderar samtliga skogsägare ett besök på Markbytesprojektet,
där man i deras kartmaterial kan se
vilka grannar man har, om det inte redan är känt och få uppslag till möjliga
byten”. Erling Olén

ERLING
BYTTE
FRIVILLIGT
och delar med sig av sina erfarenheter av Markbytesprojektet
FOTO: Tobbe Nilsson

ÄLVDALEN. Projektet Frivilligt Markbyte har pågått sedan 2007 och är nu inne i Etapp II. Många fastighetsägare har vid det
här laget fått bättre struktur på sitt ägande tack vare denna möjlighet. Utbon Erling Olén är en av dem. Här delar han med
sig av sina erfarenheter på gott och ont vilket kan vara till hjälp för den som går i bytestankar.

Erlings innehav ser ut som det gör för flera skogsägare i Älvdalen. Ensam ägare till fastigheter som är uppdelade och splittrade på
flera skiften samt delat ägande i andra fastigheter. Han insåg att ett deltagande i markbytesprojektet skulle kunna leda till förbättring
i hans skogsinnehav, dels genom minskning av antalet skiften och dels genom renodling av ägandet. Här intill kan du ta del av hur
det gick till.
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MINSKNING AV ANTALET SKIFTEN

RENODLING AV ÄGANDET

SÅ GICK DET TILL!

SÅ GICK DET TILL!

Vid besök på Markbytesprojektet gjordes
en genomgång för att identifiera möjliga
byten.
Av denna genomgång framkom att
Bergvik hade ett skifte, som låg i anslutning till Erlings innehav och att Erling
hade ett skifte, som låg i anslutning till
Bergviks innehav. Båda dessa skiften
hade ungefär samma areal. Bergvik ställde sig efter förfrågan positiv till ett byte.
Som underlag för ett sådant byte behövdes en värdering av skiftena, vilken gjordes av Markbytesprojektet. Även om arealerna på skiftena var ganska lika, visade
det sig att värdena på dessa skilde sig åt
ganska väsentligt, beroende bland annat
på skillnad i åldersstrukturen på skogen.
Erling och Bergvik enades om att genomföra bytet och att en mellanskillnad
skulle utgå för utjämning av skillnaden i
värdena. Projektet upprättade handlingar
som skickades till Lantmäteriet så att förrättning kunde genomföras.

Några av Erlings fastigheter ägdes tillsamman med andra delägare där Erlings
innehav bestod av minoritetsandelar.
Ytterligare två av Erlings fastigheter delades med en annan delägare.
Markbytesprojektet kontaktades och
en värdering beställdes som underlag för
fortsatta diskussioner att renodla ägandet.
Dessa diskussioner ledde fram till en lösning där Erlings ägande genom köp och
försäljning samlades i en fastighet med
honom som ensam ägare. Även här erlades en mellanskillnad beroende på skillnad i värde på de ägda andelarna i fastigheterna. Projektet hjälpte till att upprätta
lagfartsansökan.

FÖR ERLING MEDFÖRDE
RENODLINGEN AV ÄGANDET :
• att mellanskillnad för skillnad i
värde erlades,
• att stämpelskatt erlades för den
förvärvade fastighetsdelen,
• att Erlings delade ägande nu samlas i
en fastighet med honom som ensam
ägare.

FÖR ERLING MEDFÖRDE
MINSKNINGEN AV ANTALET
SKIFTEN:

Eftersom arronderingen gjordes i form av
försäljning och köp, utan fastighetsreglering uppkom inga förrättningskostnader
(vilka bekostas av Besparingsskogen).
Kostnaderna för ajourhållning av skogsbruksplan, värdering och upprättande av
byteshandlingarna bekostades av projektet. Lagfart och stämpelskatt betalades av
förvärvaren, i det här fallet Erling.

• att antalet skiften, som ingår i hans
fastighet, minskade
• att totala arealen förblev oförändrad
• att rågångslängden minskade med
netto cirka 1600 meter
• att fastighetens jordtal i Älvdalens
Besparingsskog minskade

ERLING KOMMENTERAR PROJEKTET - BENNY NILSSON OCH LARS ANDERSSON SVARAR
ERLING: Jag tycker att initiativet med frivilligt markbyte är bra, dels för att byta ihop mark och dels för att
minska antalet delägare per fastighet. Frivilliga markbytet kanske är så långt man nu kan komma i Älvdalen.
Nästa steg är väl omarrondering genom Lantmäteriet, som nu pågår i andra delar av Dalarna. En sådan
omarrondering kräver en större samstämmighet och intresse bland flera markägare.
fortsättning på nästa sida
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forts. ERLING KOMMENTERAR
PROJEKTET - BENNY NILSSON
OCH LARS ANDERSSON SVARAR
Jag rekommenderar samtliga skogsägare ett besök på Markbytesprojektet,
där man i deras kartmaterial kan se vilka
grannar man har, om det inte redan är känt
och få uppslag till möjliga byten.
Jag anser att man bör sträva efter att
minska antalet delägare per fastighet, dels
för att underlätta skogsskötseln och dels
för att underlätta för ägarna att kunna utöva sitt inflytande på stämmorna.

”

ERLING: Utgångspunkten måste givetvis vara att Markbytesprojektet utför en
realistisk och opartisk värdering så att de
mest orealistiska uppfattningarna, som
tycks florera på vissa håll, beträffande
värdet på små fastigheter kan bemötas.
Rådande restriktioner för förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen måste
självklart också beaktas.
BENNY: Värderingen är opartisk och utförs som ett avkastningsvärde av skog
och skogsmark. Med avkastning menas
värdet av den befintliga skogen idag,
markens tillväxtförmåga givet bl.a. aktuell virkesprislista. Mervärden som
jakt, att äga skog etc. är inte med i värderingen. Förvärvstillstånd prövas enligt Jordförvärvslagen och fr.o.m. 200801-01 är Älvdalens församling ett s.k.
”Omarronderingsområde”. Detta innebär
att större krav ställs på fastigheten och
den som ansöker om förvärvstillstånd utöver det som gäller i ”Glesbygdsområde”.
Här måste t.ex. alltid sökas förvärvstillstånd och kan komma att vägras exempelvis om förvärvet skulle göra det svårare
att genomföra rationaliseringen av ägostrukturen.

”

ERLING: Min erfarenhet är att det är svårt
att genomföra byten
med fastigheter, som
har flera delägare, som
måste enas innan byten
kan ske. Byten, som
skall ske i flera led,
har visat sig komplicerade att samordna så
att framgångsrikt utfall
uppnås.
BENNY: Att lösa samägandet bygger på att
det sker av fri vilja. Hjälp finns då att få
som information, värdering etc från projektet och en värdecheck (2 timmar per
fastighet) hos LRF konsult för exempelvis
hjälp med skatte- och deklarationsfrågor.
Sista utvägen är att tvångsmässigt dela/
sälja fastigheten via s.k. Offentlig auktion.

”

ERLING: I mitt fall har jag efter bytet fått
oförändrad och bättre arronderad areal,
men minskat jordtal. Vid byte av mindre
omfattning, med oförändrad areal inom
samma skifteslag, borde man kunna acceptera att jordtalen inte skall förändras
av bytet. Med nuvarande regler proportionerar man jordtalen på marken, som
avstås eller förvärvas. Vid små arealer
med stora jordtal kan byten ge upphov
till överföring av jordtal, som kan upplevas omotiverade och orättvisa.

BENNY: Detta är en av flera frågor som
diskuterats. Någonstans måste en sorts
linje hållas. Annars blir arbetet ohållbart
och orättvisorna allt större där det ena avtalet bygger på en linje och det andra avta-
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let på något annat! De s.k. ”Jordtalen” är
ett andelstal i Älvdalens Besparingsskog
S:1 som innebär att man har rösträtt på
delägarstämmorna samt möjlighet att erhålla bidrag från Jordägarnämnd.

”

ERLING: Värderingarna görs i form av
konventionell diskontering av kassaflöden för värderingsenheten. I dessa har
förutsatts att jordägarnämndens bidrag
för skogsvård och återbeskogning skall
fortsatt utgå på nuvarande nivå. Man får
därför anta att dessa bidrag fortsatt ges
hög prioritet, även i ett läge där det ekonomiska utrymmet för bidrag skulle bli
begränsat.

LARS: Det bör dock påpekas att bidrag till
t ex skogsvård inte är någon självklarhet,
utan en ekonomisk fråga som beror på
rådande konjunkturer och tas upp i kommande års budget, vilken årligen fastställs på höststämman.

AKTUELLT

Äger ni skog
tillsammans?

Informationsträffar med LRF Konsult
Våra informationsträffar har varit välbesökta så nu ﬁnns ytterligare
ett tillfälle att komma och få information om att äga skog tillsammans.

”

Torsdagen den 19 maj Kl. 17.30
Begränsat antal platser, max 20 deltagare!
Kostnadsfritt för delägare i Älvdalens Besparingsskog.
Vi bjuder på kaffe och ﬁka

ERLING: För den som inte har tillgång
till redovisnings- och skatteexpertis och
själv sköter redovisning och deklaration,
skulle kanske en presentation av skatteffekterna för några typfall vara värdefulla.
T.ex. byte genom försäljning och köp där
mellanskillnad erläggs, storlek på utrymme för skogsavdrag, påverkan på räntefördelningsunderlag, kostnadsföring av
stämpelavgift etc.

Plats: ”Lokalen” i Älvdalen (ca 4 timmar)
LRF Konsult kommer att informera om:
- Samägande eller inte
- Offentlig auktion - vad gäller?
- Skatter
- Skifta ägande - hur gör man?
- Fastigheten - vad går att göra?

BENNY: Den skattemässiga delen i detta
kan inte presenteras p.g.a. bl. a. olikheter från det ena fallet till andra. Varje
inblandad person har en egen unik ekonomisk situation. Här finns dock hjälp
att få från tidigare nämnda värdecheckar
hos LRF Konsult samt information från
Besparingen vart man kan vända sig.

Anmälan till LRF Konsult:
Anders 0250- 59 22 81 eller anders.henriksen@konsult.lrf.se
Petra 0250-59 22 82 eller petra.hurtig.halvarsson@konsult.lrf.se

”

ERLING SUMMERAR: I mitt fall har omarronderingen förbättrat förutsättningarna
för rationell skötsel av mitt skogsinnehav.
Jag vill rekommendera alla delägare att
undersöka de möjligheter att uppnå rationellare brukningsenheter, som deltagande
i Markbytesprojektet kan medföra.

som ingår i
• Är det bara skogsmark
projektet Frivilligt Markbyte?
all mark som tillhör en lantbruksfastighar
het ingår. kravet är att fastigheten
andelar i besparingsskogen.

• Hur går värderingen till?
länsstyDen kommer att utföras av
uppgifter
relsen med utgångspunkt av
vara med?
• Hur gör jag om jag vill
från ajourhållen skogsbruksplan en
intresfrån
Du kan anmäla dig till projektet.
justerat med ev. förändringar
in senast
seanmälan skall ha kommit
fältkontroll.
gärna
15 januari 2012. Men lämna
hur du
avverkin så snart du har klart för dig
• Blir det stopp på åtgärder,
vill gå vidare. anmälningsblankett i
ningar?
och
projektkontoret
för intresse finns på
nej. Men efter att en fältkontroll
det att
älvdalen, älvdalens besparingsskogs
värdering är gjord eller efter
om
får inga åtgärder
kontor samt på: www.besparingen.c
upprättats
avtal
ett
vad
här skall med tydlighet framgå
vidtas/utföras.
med
ärendet gäller samt underskrivet
godkänfastighetsägares
gradtalen?
respektive
• Hur blir det med
marnande.
gradtalen följer proportionerligt
ken som avstås eller förvärvas.
tvist
en
lösa
• Ingår det om jag måste
mellan övriga delägare?
• Är intresseanmälan bindande?
hjälpen
slutits!
nej. Däremot kan vi tipsa om
nej. så länge inte ett avtal
från lrF konsult. De har informations- där
gå till?
träffar samt rådgivningscheckar för
• Hur kommer bytena att
2 timmar/fastighet är kostnadsfritt
Kontaktar ni grannar?
av älvdagenomföra
markägaren och bekostas
prioritet är i första hand att
förslag
lens besparingsskog.
de av markägarnas färdiga
eller de förslag som vi tillsammans
kostnader för
att föreslå
• Vid samägande, ingår
kommit fram till. vi kommer
då en
fastighestsklyvning?
ett eventuellt intresse för byte inte
av promen
Ja. om ärendet först prövats
intresseanmälan kommer in
den enda
får dessa
jektet och där det anses vara
har ett färdigt förslag. alltså
och
vägen för lösande av samägandet.
parter ta kontakt med varandra
föreslå ett eventuellt bytesförslag.
för
• Hur små enheter kan godkännas

Boka tid!

Besökstider efter överenseller e-post.
kommelse via telefon
Benny Nilsson
tfn: 0251-100 30
fax: 0251-109 75
E-post: benny.nilsson
@lansstyrelsen.se

PE!
TIPS FRÅN BENNY & AMg utan
Lars ”ampe” ambrosiusson
tfn: 0250-59 51 08
son
E-post: lars.ambrosius
@skogsstyrelsen.se

sla
Ni som inte har färdigt för
e.
and
fog
för
till
ordlista
in
nat
läm
väntar ste
må
Ni
.
tet
Ta kontakt med Projek
nar
ran
råg
d
me
gar
själva hitta lösnin
.
are
vid
ma
för att kom
ny fastighetsbildning?
godkännybildande av fastighet kan
gen
nas enligt fastighetsbildningsla
är
om produktionen på fastigheten
(m3sk/år)
200 skogskubikmeter per år
eller mer.

för att vara
• Är det något sista datum
t?
med i markbytesprojekte
i
sista datum för intresseanmälan
ii är 15
projektet Frivilligt Markbyte
januari 2012.

• Var ligger värdet på värderingen?
skogen och markens avkastningsvärde justerat efter besparingsskogens
skogsvårdsbidragsvärde.

• Ingår dödsbo?
arvskifte.
nej, projektet bekostar inte

ring, dvs
• Ingår storleksrationalise
och
om jag köper en fastighet
direkt
reglerar in denna som inte
ägda
ligger i rålag med min tidigare
fastighet?
fastignej. om inte den förvärvade
rågångar
heten har betydande del av
vid en
som kommer att försvinna
eventuell fastighetsreglering.
din
Vid eventuell osäkerhet kring
frågeställning kontakta projektledningskontoret i Älvdalen.

frivilligt
MarkBYtE

kontakt

Besöksadress
lokalen
gamla näsvägen 6
Älvdalen

AB 2010.

för mig

• Är projektet frivilligt?
och att
Ja, det bygger på frivillig basis
sitt
man själv är villig till att förändra
innehav/delägarskap.

Tryck: Centrumtryck Mora

• Är projektet kostnadsfritt
som markägare?
Ja.

Text & Design Dalarna.

ågor

Grafisk form: Grundform

!

vanliga fr

Skogsbyrån

Fastighetsreglering:
Delar av en fastighet flyttas/regleras Samäganderationalisering:
förtill en annan fastighet
innebär att en eller flera delägare
svinner som delägare i fastigheten.
Fastighetklyvning:
nya fast:
Delning av en fastighet så att
Fastighetsstrukturrationalisering
och
igheter bildas
innebär att rågångar försvinner
till
är av så stor grad, förhållandevis
Sämjodelning:
örbättmellan ärendet, att fastighetsstrukturf
en delning av en fastighet
på den ring uppnås.
delägare utan att gränser finns
ved
officiella kartan. t ex ”jag hugger
göra hur Inägomark:
åkermark.
på den sidan diket så får du
inäga, icke brukad betes- eller
du vill på andra sidan”

länsär ett saMarbete Mellan
kog.
Frivilligt Markbyte ii
och älvDalens besparingss och
styrelsen Dalarna
Fastighetsstrukturen
För
syFtet är att Förbättra
i älvDalens socken. ett
rationalisera saMäganDet
orDning på
unikt tillFälle att Få
Dig soM skogsägare
och kostnaDsFritt.
Din skogsFastighet, Frivilligt

Boka tid!

Mer infor

mation!

Hittar du i i
broschyren
”Frivi
Markbyte” finns att häm lligt
ta på
Besparingss
kogens hem
sida:
www.bespari
ngen.com
eller på Besp
arin
Länsstyrelsen gsskogens eller
s kontor i Älv
dalen.
Missa inte LR
F:s informat
ionsträff!
Kostnadsfritt
för
gare i Bespar dig som är deläingsskogen.

Sista anmälnin
gsd
15 januari 201 ag
2!
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Besökstider efter överenskommelse
via telefon eller e-post.
Besöksadress
Lokalen,Gamla Näsvägen 6 Älvdalen
Benny Nilsson
Tfn: 0251-100 30
Fax: 0251-109 75
E-post:
benny.nilsson@lansstyrelsen.se
Lars ”Ampe” Ambrosiusson
Tfn: 0250-59 51 08
E-post:
lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

NYHET
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE

NYA RUTINER FÖR BESTÄLLNING AV MARKBEREDNING & SKOGSPLANTOR!
Från och med 2011 är det Jan Norell som tar upp förbeställning på skogsplantor (se förklaring och
schema på nästa sida) för delägare i Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar. Detta görs i samband med anmälan om markberedning. Har du redan markberett och endast behöver plantor kontakta
i stället Tallhed Skogsplantskola. *
Tallheds Skogsplantskola i Orsa har under många år levererat skogsplantor till Besparingsskogarnas egen verksamhet. Sedan årsskiftet nu även till Besparingsskogarnas delägare. I samband med byte av plantleverantör har man passat på att se över rutinen för
plantbeställning. De nya rutinerna innebär en förenkling för markägaren, samt övriga inblandade, då en förbeställning av plantor
görs redan i samband med anmälan om markberedning. I övergångsfasen har detta skapat en del förvirring, speciellt för de som
redan har markberett eller av annan orsak endast behöver beställa plantor.
Ska du markbereda gör du din anmälan samt förbeställning av plantor till Jan Norell.
Behöver du hjälp att fylla i blanketten?
Har du redan markberett gör du din plantbeställning till Tallheds Plantskola.
Kontakta Tallheds Skogsplantskola

*

Ska du markbereda 2012 och plantera 2013.
Beställning av markberedning och plantor skickas till:
Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog Tfn: 0251-59 74 73
Box 65 796 22 Älvdalen
E-post: jan.norell@besparingen.com
Bifoga papperskopia över avverkningstrakt
vid anmälan av markberedning!

Bror Nilsson
Tfn: 0250-55 26 11
E-post: bror.nilsson@orsaskog.se

*Har du redan markberett och ska plantera/hjälpplantera.

Beställning av plantor skickas till:
Orsa Besparingsskog
Tallheds Plantskola
Tfn: 0250-55 26 11
Box 55
E-post: bror.nilsson@orsaskog.se
794 21 Orsa

ANMÄLAN MARKBEREDNING OCH FÖRBESTÄLLNING SKOGSPLANTOR - DELÄGARE 2012
Bifogad papperskopia över avverkningstrakt vid markberedning:
JA
NEJ. Endast plantbeställning

Beställningsdatum:

Namn:
Tall:			st
Adress:
Gran:			st
Postnr:

Ort:

Telefon:

Mobil:

Contorta:		 st
Lärk:			st

E-post:
Frö:			kg
Övriga anteckningar:

Fastighetsbeteckning:

Areal:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter):
Belägenhet:
Avverkningsår:
Namnteckning:

Önskat planteringsår:

NYHET

VARFÖR SKA JAG BESTÄLLA PLANTOR SÅ TIDIGT?

Att du gör din beställning i god tid gör plantskolan förberedd på kommande beställningar. Plantor som ska planteras år 3, sås redan våren år 2.
Dessa växer sedan fram till hösten då de fryses
in i färdigpackade beställningar. Markägaren får
sedan plantorna levererade för avhämtning på
sin Besparingsskog när det är dags att plantera
år 3.
Detta möjliggör för plantskolan att så in rätt
frö till rätt plats (proveniens) i god tid. Med andra
ord - att kunna leverera exakt den sortens planta du
behöver och till utmärkt kvalité.

HUR FUNGERAR DET?

I samband med att du gör din anmälan om
markberedning till Jan Norell, gör du även
en förbeställning av plantor på samma blankett. När det är dags att plantera kontaktar
du Tallheds Skogsplantskola för att bekräfta
din beställning och meddela när du tänker
plantera. Detta görs senast två veckor innan
du önskar hämta dina plantor.
Den grå rutan i schemat visar vad markägaren bör göra år 1 till 3.

Tips! När du gjort din beställning - klipp ur och spara som kom-ihåg.

FRÅN AVVERKNING TILL FÖRYNGRING - SÅ HÄR GÅR DET TILL
År 1
Avverkningsår

Efter slutavverkning
anmäler markägaren
markberedning + förbeställning av plantor till
Älvdalens Besparingsskog (senast 28/2 året
efter avverkning).
ÄB förmedlar plantbeställning till Tallheds
Skogsplantskola.

År 3
Förberedelser
plantering

År 2
Markberedning

Markberedning utföres
åt markägaren genom
Älvdalens Besparingsskog.
Tallheds skogsplantskola sår frö enligt
beställning från ÄB.
De färdigvuxna
plantorna packas och
fryses under hösten.

Tallheds Skogsplantskola sammanställer
beställning.

FÖRKLARING TILL SCHEMAT
Exempel: Har du slutavverkat år 1
bör du markbereda år 2 och plantera år 3.
Beställning av markberedning och
plantering kan göras redan år 1,
dock senast 28 februari år 2!

År 3
Plantering och utbetalning av bidrag
Som markägare har du två val:
Plantera själv
Anlita entreprenör

Markägaren kontaktar
Tallheds Skogsplantskola för att meddela
när beställda plantor ska
hämtas på ÄB eller SIB.
Obs! senast två veckor
innan plantering.

Väljer du att plantera
själv kontaktar du
Skogsstyrelsen när
planteringen är utförd
och klar.
Skogsstyrelsen avsynar
arbetet och fakurerar
sedan Besparingsskogen. Fungerar som
kontrollorganisation åt
Besparingsskogen.

Plantorna och eventuell förbokad utrustning
för plantering finns att
hämta på Besparingsskogarnas utlämningsplats enligt överrenskommelse.

Besparingsskogen
bekostar arbete som är
godkänt av Skogsstyrelsen och betalar efter
godkännande ut bidrag
till markägaren.

VEM GÖR VAD?
Markägaren
Besparingsskogen
Tallheds Skogsplantskola
Skogsstyrelsen
Entreprenör

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA
DIN BESTÄLLNING!
Meddela Tallheds Skogsplantskola, senast två
veckor innan, vilket datum du önskar hämta
ut dina beställda plantor.
Tfn: 0250-55 26 11

Anlitar du entreprenör utför denne arbetet och fakturerar
Besparingsskogen;
som tar kontakt
med skogsstyrelsen
för avsyning innan
utbetalning till
entreprenör.

OBS!
Var uppmärksam på att olika
bidragsregler
gäller för Älvdalen, Särna och
Idre.
Se bidrag på sid 24

UTLÄMNING AV PLANTOR OCH UTRUSTNING SKER
UNDER MAJ-JUNI TISDAGAR OCH FREDAGAR KL 14.00-17.00
Plats Älvdalen: Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
Kontaktperson: Urban Mattsson Tfn: 073-053 14 84
Plats Särna-Idre: Besparingsskogens kallförråd i Särna.
Kontaktpersoner: Mats Wallmo, Kurt Persson Tfn: 070-567 03 69
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SÄRNA
SKOGSTJÄ
HJÄLPER SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG ATT N

”

– Det är ett komplext jobb att vara
maskinförare. Det är stora värden
i virket som körs igenom och det
är viktigt att vara kunnig. Det är
inget man lär sig på en eftermiddag, det krävs erfarenhet”.
Lena Leonardsson, skogsansvarig SIB

SÄRNA-IDRE. En solig dag i början av mars beger sig Skogen och Kraften norrut för att ta pulsen på Särna-

Idre Besparingsskogs, SIB:s, största entreprenör. Bengt Håkansson som äger och driver Särna Skogstjänst
möter upp utanför företagets kontor och garage på industriområdet i Särna. Tillsammans med Bengt beger vi
oss västerut mot Öjvallen för att göra ett besök på Särna-Idre Besparingsskogs marker där Bengt håller två
FOTO: Tobbe Nilsson
tredjedelar av sina anställda sysselsatta.

N

är vi når slutavverkningen i Öjvallen är det lunchtid och dags för
skiftbyte, vilket innebär att alla i
de två arbetslagen är på plats. En skördare
1270E och en skotare 1110 av märket
John Deere (Timberjack) står parkerade
vid skogskojan. Snön är djup men når
trots det inte högre än till fälgarna på dessa
skogens arbetsmyror modell större. Ett
flertal vältor med timmer vid vägkanten
vittnar om att arbetet med avverkningen
pågått en tid. Traktens avverkningsålder
är cirka 140 år och volymen på det 37 ha
stora området uppskattas till cirka 5000
kubikmeter. Ett arbete som beräknas ta

omkring fem veckor. Då går arbetslagen
i tvåskift på åtta timmar, berättar Bengt.
SAMARBETE MED SIB
De första jobben Bengt gjorde åt SärnaIdre Besparingsskog 1995 var några poster på sammanlagt 13-15 000 kubikmeter.
2001 var företaget uppe i 30 000 kubikmeter per år och arbetade heltid åt SIB.
Avverkningsvolymen har ökat under åren
och är nu 40 000 kubikmeter. Under höststämman 2010 fattades det beslut om en
ny avverkningsplan. Vilket innebär att det
i fortsättningen blir en minskning av slutavverkning och istället en inriktning mot
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gallring. Bengt tror dock även i fortsättningen på ett samarbete med SIB. Lena
Leonardsson, skogsansvarig på SärnaIdre Besparingsskog, ger SIB:s syn på
samarbetet med Särna Skogstjänst.
– Det är ett komplext jobb att vara maskinförare. Det är stora värden i virket
som körs igenom och det är viktigt att
vara kunnig. Även om skördarföraren har
datorn till hjälp så är det yrkeskunnandet
som är ryggraden. Det krävs kunskap i
biologi, kulturmiljövård och virkesaptering. Det är inget man lär sig på en eftermiddag, det krävs erfarenhet. Det har
Särna Skogstjänst, samtidigt som de är

REPORTAGE

ÄNST
NÅ MÅLEN

Mats Persson, Mikael Håkansson (son till Bengt), Anders Dahlström, Arne Strid, Bengt Håkansson, Mats Magnusson, Alexander Immo, Torbjörn Eriksson

inkörda på SIB:s marker och har alla utbildningar som krävs, säger Lena.
ERFARENHET GER KUNSKAP
Bengt Håkansson är veteran i skogsbranschen och startade sin karriär redan 1967
med en anställning åt Domänverket (numera Sveaskog). 1984, i samband med
att Bengt tog över den skotare han körde
åt Domänverket bildade han Håkanssons
transport och fortsatte sedan arbeta åt
samma företag som så kallad AT (arbetarägt). Sedan 1995 har Bengt jobbat
som ren entreprenör då han slog sina påsar ihop med Mats Magnusson och Inge
Johansson som även de hade en skördare. Tillsammans köpte de en skördare
och Särna Skogstjänst föddes. 1997 löste
Bengt ur Mats och Inge och köpte deras
maskin. Idag jobbar Mats och Inge som
anställda åt Särna Skogstjänst som numer
har totalt 14 anställda inklusive Bengt

själv. I dagsläget har Bengt tre arbetslag
igång, ett som jobbar åt Sveaskog med
slutavverkning och ett som jobbar åt
Särna-Idre Besparingsskog med avverkning samt ett som alternerar mellan SIB
och Sveaskog med gallring.
UTBILDNING KVALITETSSÄKRAR
Särna-Idre Besparingsskog har som målsättning att avverka och leverera de sortiment som ger bäst avkastning, allt efter
efterfrågan. Skogsbruket bedrivs med
moderna maskiner och med inriktning på
miljöhänsyn; där målsättningen är kvalitetstimmer före volymproduktion. Detta
hör ihop med att SIB är PEFC-certifierade. Ett system som är skapat för att garantera marknaden att råvaran kommer från
ett skogsbruk som bedrivs och kommer
att bedrivas uthålligt. För att garantera
detta måste vissa kunskapskrav uppfyllas.
Därför bekostar SIB utbildning åt sina
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entreprenörer. Något som är mycket uppskattat hos Bengt och hans anställda.
– Utbildning är toppen. I dag kräver företagen, även Besparingsskogen, att man
har utbildning inom vissa områden. Det är
bra, det gör att det blir samma tänk, man
jobbar likadant oavsett vem man arbetar
åt, säger Torbjörn Eriksson som är en av
Bengts maskinförare.
Torbjörn är uppvuxen i Ludvika och har
gått Skogsbruksskola, som det hette då, i
Älvdalen. Även han har lång erfarenhet
inom skog som började med plantsättning
i fjortonårsåldern. Torbjörn har nu bott
och arbetat i Särna i många år. Hos Bengt
började han 2002 och har inga planer på
att byta karriär.
– Att flytta till Särna föll sig naturligt
eftersom jag har släkt och familj här. Jag
trivs bra här i Särna, med jobbet inom
skogsbruket och med Bengt som är en

REPORTAGE
bra arbetsgivare, säger Torbjörn innan vi
hoppar in i bilen för att åka vidare mot
Hebbevägen för att titta på nästa område
som är en gallringstrakt.
ATT VÅGA SATSA FÖR FRAMTIDEN
På vägen berättar Bengt att ljudnivån i de
nya maskinerna är jämförbar med ljudnivån i en personbil och jämför med en
Garret, en öppen maskin, som han började
med 1967. Arbetsmiljön har utvecklats
ordentligt sedan dess. Även arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag. När Bengt
började var det anställning dagtid en
vecka i taget som gällde. Bengt anser att
arbetsmarknaden för de som kommer från
skolorna i dag är bra. Ur en entreprenörs
synvinkel ser han dock ett problem. Det
kan vara svårt för en nyutbildad att ha den
praktiska erfarenhet som arbetsgivaren
skulle önska. Bengt bekräftar Lenas ord
och menar att även om de är duktiga teoretiskt så krävs lång erfarenhet av praktiskt jobb inom yrket.
– De måste träna mer praktiskt på skolan för att undvika skador och dyra kostnader för arbetsgivaren, säger Bengt.

”

”Sveaskog-gänget” Thorbjörn Håkansson (son till
Bengt), Lars-Göran Halvarsson, Mats Persson,
Ingemar Johnsson, Inge
Johansson. Saknas på
bilden ”sliparen” Helge
Johansson.

– När en maskin gått 18-20 000
timmar får man välja om man vill
amortera eller reparera”.
Bengt Håkansson, Särna Skogstjänst

Framme vid Hebbevägen står ytterligare två maskiner och väntar. Även dessa
av märket John Deere. Fast något mindre,
anpassade för att ta sig fram i en gallring.
– Gallring är ett trevligt jobb, det är roligt för det blir fint när man är klar. Fast
det kan vara svårt på vintern, att se vilket
träd man ska ta, säger Bengt.
Det blir prat om kvalité och livslängd
på maskinerna och Bengt anser att det är
ungefär likvärdig märken emellan.
– Varför vi har valt det märke vi har
beror egentligen bara på servicen. Det är
viktigt att komma igång så fort som möjligt när det krånglar och maskinen står
stilla. Genom vår återförsäljare får vi en
otroligt bra service, säger Bengt.
Tid är som bekant pengar och Bengt vet
vad han pratar om när det gäller kostnader. En investering på 3,7 miljoner i en ny
skördare nyligen gör att han idag har totalt sex maskiner som kräver service.
– När en maskin gått 18-20 000 timmar
får man välja om man vill amortera eller
reparera, säger Bengt, med allvarsam min
men samtidigt med glimten i ögat.

För Särna-Idre Besparingsskog är Särna
Skogstjänsts vilja att satsa en viktig del i
samarbetet för att nå målsättningen med
SIB:s produktion. Det blir en win-win-

situation som bygger på samarbete mellan företag på en liten ort. Samtidigt ger
Bengts satsning en vink om hur han ser på
framtiden som entreprenör i Särna.

FAKTA SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG:

Skogen är grunden och ursprunget för Besparingsskogens verksamhet: ett storskaligt skogsbruk som idag bedrivs med moderna maskiner och med inriktning
på miljöhänsyn; där målsättningen är kvalitetstimmer före volymproduktion.
• Särna-Idre Besparingsskog består idag av cirka 38 000 ha produktiv skogsmark.
• Varje år avverkar och levererar Särna-Idre Besparingsskog ca 36 000 m3fub
högkvalitativ råvara till olika köpare.
• Målsättningen är att avverka och leverera de sortiment som ger bäst avkastning, allt efter efterfrågan.
• När det gäller gallring och slutavverkning är det för Särna-Idre Besparingsskog
(liksom för Älvdalens Besparingsskog) entreprenörer som utför avverkningarna.
• Skogsvården utförs av 7 säsongsanställda, samt 10-15 plantörer. Även skogsvården är inriktad mot kvalitet.
• Besparingsskogen utbildar kontinuerligt alla inblandade, även entreprenörer, i
grundläggande kvalitets- och miljöfrågor.
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RÅGÅNGSDAG FÖR DELÄGARE
ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG
27 MAJ
FÖLJ MED PÅ EN GIVANDE DAG
UNDER TEMAT - LÄR DIG GÅ RÅGÅNGAR
8.00
9.00
9.30
10.00

Information Älvdalens Besparingsskog
Fika
Skogsstyrelsens roll
Lagar och regler vad gäller - rågångar?
Anne Marie Eriksson, med 45 års erfarenhet från
Lantmäteriet informerar

12.00 Lunch
13.00 Vi beger oss ut i skogen och tittar på 		
rågångar. (egna bilar)
16.00 Dagen avslutas i skogen

Besparingsskogen bjuder på fika och lunch under dagen
Lämplig klädsel för utomhusbruk, grova skor.
Antalet är begränsat till 30 personer så först till kvarn gäller.
Anmälan till Älvdalens Besparingsskog
Anmälan senast fredag 20 maj. Tfn: 0251-59 74 85. E-post: helena.grund@besparingen.com

VÄLKOMMEN

SKOGSDAGAR SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG 2 & 3 SEPTEMBER
FÖLJ MED PÅ EN GIVANDE DAG UNDER TEMAT - RÅGÅNGAR OCH RÖJNING

• Information Särna-Idre Besparingsskogar
• Skogsstyrelsens roll
• Lagar och regler vad gäller - rågångar?
Anne Marie Eriksson, med 45 års erfarenhet från
Lantmäteriet informerar

• Vi beger oss ut i skogen och tittar på
rågångar och röjning

Besparingsskogen bjuder på fika och lunch under dagen
samt delar ut en fin gåva.
Lämplig klädsel för utomhusbruk, grova skor.
Antalet är begränsat till 50 personer/dag så först till kvarn gäller.
Allmänheten i mån av plats.
Anmälan till Besparingsskogens kontor i Särna
senast fredag 19 augusti
Tfn: 0253-100 07
E-post: ann-sofi.persson@besparingen.com

Mer detaljerat program kommer! Håll utkik på
www.besparingen.com samt i brevlådan.
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VÄLKOMMEN

AKTUELLT

Lasse Nilsson och Eskil Lindgren. Foto: Tobbe Nilsson.

LÅNG RESA MED BESPARINGSSKOGEN
ÄLVDALEN. Med fast anställning sedan 1965 respektive 1985 hör Eskil Lindgren och Lasse Nilsson vid det här

laget praktiskt taget till inventarierna på Besparingsskogens garage i Älvdalen. Lagom till sommarens semester
är det dags att skriva om inventarielistan. Lasse och Eskil lämnar Besparingsskogen för en välförtjänt pension.
– Nog blir det lite annorlunda, säger Eskil.
– Jag tror definitivt att jag kommer att
sakna det, säger Lasse.

fick man körkort för tungt släp, tung lastbil och så automatiskt när man hade kört
ett tag, berättar Eskil.

Det är lätt att förstå när Lasse och Eskil
berättar om åren på Besparingsskogen.
Eskil har med sina 46 år jobbat längst.
Han blev fast anställd redan 1965 och kan
berätta om ett annat Besparingsskogen
och andra arbetsätt än vad vi är vana vid
idag. På slutet av 60-talet kördes virket
fortfarande fram med häst. På den tiden
skulle garaget hålla de som jobbade i skogen med service. Eskil och hans arbetskamrater höll med stall, kälkar och hö.
Huggarna bodde i skogen och kojor och
stall byggdes av Besparingsskogens egna
snickare. Eskil var anställd som manuelljobbare vilket innebar ett brett arbetsområde. Han har sprängt tonvis med sten
vid vägbyggen under åren, huggit ved till
ångpannor för att tina frusna vägtrummor, kört virke och lastat massaved, för
att inte tala om alla mil väg Eskil plogat
och hyvlat för att hålla dessa farbara för
bybor och timmertransporter. På den tiden
var bokstäverna på körkortet något man
fick av egen erfarenhet och inte med hjälp
av körläraren.
– Jag hade B-körkort från början sedan

Tiderna förändrades, avverkningen mekaniserades och huggarna försvann från
skogen. Maskinerna blev effektivare och
därmed färre. Detta innebar också stora
förändringar på personalsidan som minskades drastiskt. Eskil hamnade i verkstan
runt 1980 och har sedan dess ansvarat för

”

– Det har skett en stor förändring
i arbetet under åren och det är
klart att det är bättre nu mot då”.
Eskil Lindgren

reparationer och allt som hör därtill och
lite mer. Besparingsskogens fastigheter
till exempel. Ska det spikas upp en tavla,
eller om det blivit stopp i avloppet. Då är
det Eskil som tar hand om det. Liksom
vaktmästeri runt Besparingsskogens
kontor med gräsklippning och städning;
otaliga är de helgmorgnar som Eskil varit
uppe med tuppen och sopat glas efter bygdens ungdomars vilda fester på sockenplan.
– Det har skett en stor förändring i arbetet under åren och det är klart att det
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är bättre nu mot då. Besparingsskogen har
varit en bra arbetsplats och jag har haft
ett varierande och intressant arbete, säger
Eskil.
Lasse nickar instämmande och konstaterar:
– Som Älvdaling och boende på orten kan jag inte ha ett bättre jobb.
Besparingsskogen har varit delaktiga i det
mesta under åren. Arbetsuppgifterna blir
aldrig långtråkiga, säger Lasse.
Lasse Nilsson har jobbat på Besparingsskogen i 26 år men skogsarbetet sträcker
sig längre tillbaka än så. Han började
jobba i skogen redan som trettonåring,
med att spruta björk med det omtalade
växtbekämpningsmedlet hormoslyr (som
senare förbjöds i Sverige 1977). Trots
den mindre trevliga starten växte intresset för skog och skogsbruksskolan blev
grunden. Via praktik inom flottning, sågverk, väg och huggning tog Lasse sig
vidare in på skogsskola och senare även
skogsmästarskola. Efter tjänster som biträdande kronjägare och skogvaktare tog
han plats i skolbänken igen. Denna gång
för en skogsyrkeslärarutbildning. Mellan
utbildningarna jobbade Lasse i perioder åt
Besparingsskogen.

AKTUELLT
Efter examen fick Lasse jobb som
lärare på Naturbruksgymnasiet (idag
Älvdalens Utbildningscentrum) där han
stannade i tio år innan han hamnade på
Besparingsskogen som skogvaktare 1985.
Anställningen som skogvaktare byttes
mot vägansvarig 1994 då Lasse efterträdde Sven Rusk, dåvarande vägmästare. Sedan dess har han varit bas över
Eskil och killarna i garaget och försett
dem med jobb. Även om Lasse finns på
Besparingsskogens kontor då och då,
Lasse är även jaktansvarig, så är det inte
direkt något skrivbordsjobb han har. Det
är i huvudsak i garaget eller ute efter vägarna man hittar honom.
– Service är vår arbetsuppgift. Alla vi
som jobbar i garaget är beroende av varandra och jag och Eskil har tinat många
vägtrummor tillsammans, säger Lasse.
– Är vi någon person kort någon dag,
då tar vi Lasse med oss, instämmer Eskil.
Ett jobb som innebär att vara väl orienterad

inom Besparingsskogens vägnät som idag
omfattar cirka 150 mil grus- och skogsvägar, inom socknen. Besparingsskogen
håller med väg för alla avverkningar på en
volym av 200 kubikmeter eller mer. När
skogsägaren ringer och vill ha plogat är

”

– Service är vår arbetsuppgift.
Alla vi som jobbar i garaget är beroende av varandra och jag och
Eskil har tinat många vägtrummor tillsammans”. Lasse Nilsson

det bra att ha kännedom om alla de platser
med lokala namn som inte alltid finns på
kartan.
– På skogssidan inom Besparingsskogens verksamhet har det också varit
hög aktivitet. Tack vare det har vi haft
väldigt mycket att göra med att hålla vägar framkomliga, säger Lasse.

Lasse och Eskil har hunnit samla på sig ett
stort yrkeskunnande. För att göra det lättare för de som kommer efter har Stefan
Westling jobbat i garaget med Eskil under några år. Han är nu redo att ta över
största delen av Eskils arbetsuppgifter.
Daniel Herrdin börjar den 1 april och jobbar med Lasse under några månader innan
han själv axlar rollen som vägansvarig.
Det har även anställts en ny chaufför, Per
Gulliks. Mer om dem kan du läsa i höstens nummer.
Lagom till semestern har Lasse och
Eskil nått slutstationen på sin resa med
Besparingsskogen. Nya äventyr väntar och
ingen av dem tror att det blir några svårigheter att fylla tiden. Besparingsskogen tackar
för de här åren och önskar Lasse Nilsson och
Eskil Lindgren lycka till och hälsar Daniel
Herrdin och Per Gulliks välkomna.

JAKTBESTÄMMELSER & JAKTKORTSPRISER
ÄLVDALEN JAKTÅRET 2011/2012

SÄRNA-IDRE JAKTÅRET 2011/2012

Se hemsidan för utförlig informtion: www.besparingen.com

Observera jaktbestämmelserna. Se hemsidan för utförlig information: www.besparingen.com Du hittar dem under fliken
Särna-Idre klicka sedan på jakt och fiske.

JAKTPERIODER:
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.

SMÅVILT

Delägare och anställda .............................50kr/år
Delägares söner/döttrar ..........................200kr/år
Mantalsskrivna och bosatta inom
Älvdalens socken ..................................600 kr/år
Gästdagkort ........................................100 kr/dag
Säsongsgästkort .................................1.000 kr/år
Jakträttsinnehavaren måste delta vid jakten och endast en
gäst får delta per jakttillfälle.

ÄLG

Lokala viltvårdsområden och jaktföreningar informerar om priser och jakträtter inom Älvdalens socken.

BJÖRN

Allmänningsstyrelsen beslutade följande angående björnjakt:
Björnjakten kommer att ingå i älgarrendet från och med lördagen veckan före då licensjakt på älg börjar i september till och
med älgjaktens slut i september samt från lördagen före älgjaktens början i oktober till och med att björnjakten avlyses.
Björnjakt på småviltkort kommer att omfatta tid från björnjaktens början till och med fredagen före älgjaktens början
i september samt måndagen efter älgjaktens slut i september till och med fredagen före älgjaktens början i oktober.
All skyddsjakt på björn skall bedrivas enligt de regler som
Naturvårdverket beslutar.

JAKTPERIODER :
SMÅVILT

fr.o.m. 10 augusti 2011
Jaktkort börjar säljas 10:e augusti

ÄLG
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.

BJÖRNJAKT OCH VARGJAKT

I de fall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen under 2011 til�låter björnjakt och eller vargjakt inom områden som omfattas
av SIB marker upplåter allmänningsstyrelsen björnjakt och
vargjakt enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.
För att bedriva björnjakt och vargjakt krävs särskilt jaktkort
på rovdjur. Det ankommer på varje rovdjursjägare att sätta sig
in i Naturvårdsverkets bestämmelser för rovdjursjakt. För att
få lösa jaktkort på björn och varg skall jägaren skjutit det s k
björnpasset och vargpasset. Varje jakträttsägare får ha 1 gäst/
dygn, förutsättningen är att jakträttshavaren medföljer.

www.besparingen.com

Ny jaktansvarig för ÄB från 1 juli är Lars Andersson.
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AKTUELLT

Visste du att -

I ÄLVDALEN, SÄRNA OCH IDRE ÅKER DU PÅ
DALARNAS FINASTE GRUS- OCH SKOGSVÄGAR?
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Idag har Besparingsskogen ett vägnät på

omkring 150 mil. Vägar som sträcker sig över Besparingsskogarnas
egna marker men även delägarnas. Dessa vägar har gjort Älvdalen och
Särna-Idre vida känt för sina fina och väl underhållna grus- och
skogsvägar. Hur kan det komma sig?

FOTO: Michael Lundqvist

FOTO: Tobbe Nilsson

N

är man tittar sig omkring utanför
Älvdalen- Särna- och Idre socknar
upptäcker man att detta sätt att
sköta vägar är unikt. Främst för att det inte
finns besparingsskogar på så många håll i
landet; även där det finns besparingsskogar
är det inte någon självklarhet att de
sköter och bekostar väghållning för
sina delägare. För att klara vägskötseln
på andra håll bildas oftast i stället
vägsamfälligheter där varje markägare får
betala sin del i väghållningen. Något som
kan vara ganska kostsamt. På många håll
är det därför inte alltid självklart med väl
underhållna grus- och skogsvägar.
Är det självklart här då? Både ja och nej.
Ja, därför att Älvdalen och Särna-Idre
Besparingsskogs syfte alltid har varit att
förvalta skogen och säkra återväxten.
Vägarna är en förutsättning för skogskötseln och ger möjlighet till kontinuerligt
hög avkastning av skogsbruket. Därför
har det alltid varit en naturlig del i verksamheten att anlägga och sköta vägarna
på jordägarnas marker.

Till skillnad mot besparingsskogar på andra håll ska hela
avkastningen för Älvdalen och Särna-Idre
Besparingsskogar stanna lokalt. Detta gör
det möjligt för våra besparingsskogar att
låta delägarna ta del av avkastningen genom att sköta vägarna även åt delägarna
– där har vi det unika.
Varje år satsar Besparingsskogarna därför omkring fem miljoner kronor på
underhåll och nybyggnad av vägar.
Vägarna i Älvdalen sköts i huvudsak av
Besparingsskogens egen vägavdelning
med personal och egna maskiner, med
undantag för en inhyrd entreprenör med
väghyvel. Särna-Idre har ingen egen vägavdelning. Vägarna sköts i stället med
hjälp av inhyrda entreprenörer, de flesta
lokala. Därmed kan Besparingsskogarna
göra mycket för att vägarna ska vara till
nytta och nöje för delägarna - men inte
allt.
Därför är det inte heller helt självklart. Att
skogen växer är bra. Tyvärr
gör träd och buskar ingen
skillnad på vägdiken och annan mark. Mindre buskar och
sly kan hållas borta med släntklippare som körs med maskin. När diametern närmar
sig fem centimeter är dags att
ta till tyngre artilleri för att
hålla växtligheten i schack.
Många vägar börjar därför
vara i stort behov av röjning
och i vissa fall avverkning

FOTO: Michael Lundqvist
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längs vägkanterna. Vilket sköts av Besparingsskogen
på Besparingsskogens marker. Dock inte
på delägarnas. För att även i fortsättningen kunna sträcka på ryggen lite extra när
man beger sig ut på vägarna i skogen ber
Besparingsskogarna därför sina delägare
att se över sina skiften som ligger vid väg.
Tre meter från vägkant på båda sidor bör
hållas fri från träd, buskar och sly med en
diameter på fem centimeter och uppåt.
Detta för att Besparingsskogarna även i
fortsättningen ska kunna sköta vägarna
och hålla dem fina för delägare, ortsbor
och entreprenörers nytta och nöje.
Den som varit uppmärksam på rubriken kanske vid det här laget undrar hur
Besparingsskogarna skrytsamt kan vara
så säkra på det. Det finns en säker källa.
Hasse Nordin driver åkerifirma och kör
det mesta virket åt Besparingsskogarna
i Älvdalen, Särna-Idre. Hasse och hans
chaufförer har vägarna från Idre i norr till
Borlänge i söder som sin arbetsplats och
de ser en tydlig skillnad på vägar och vägar.
– I Älvdalen, Särna och Idre finns de i
särklass bästa skogsvägarna. Dessa vägar
är mycket bättre om man jämför med hur
det ser ut utanför socknarna. Här finns ett
suveränt vägnät. Det kan man fråga vilken av mina chaufförer som helst om, försäkrar Hasse och fortsätter:
– Här är sikten bra och man slipper förstöra backspeglarna som annars kan haka
i träd som står för nära vägkanten. En an-

AKTUELLT

R

ots Skans och
Besparingsskogen

nan fördel är att vägar som hålls rena från
vegetation torkar upp mycket fortare, är
starkare och håller längre. Där det växer
buskar och träd samlas vatten i marken
och vägarna blir blöta och är då lätta att
köra sönder, säger han.
Hasse vill även i fortsättningen kunna
skryta om de fina vägarna och poängterar
därför vikten av att vara rädda om dem.
– Att vi har Besparingsskogen är otroligt värdefullt, en resurs som inte finns
på andra håll och något vi ska vara rädda
om. Eftersom det kostar mer att återställa
en eftersatt väg än att underhålla en som
är mindre eftersatt är det viktigt att hålla
växtligheten borta från diken för att vägarna ska fortsätta vara framkomliga för
de maskiner som sköter vägarna, säger
Hasse och fortsätter:
– Vägarna i Älvdalen, Särna och Idre
är tack vare Besparingsskogarna och
delägarnas engagemang de absolut bästa
platserna att köra lastbil på. För oss yrkeschaufförer är det viktigt, det gör jobbet lättare och det vore roligt att kunna
berömma vägarna även i framtiden, säger
Hasse.

?

ÄLVDALEN.Norr om Älvdalen, i byn Rot, ligger Rots Skans. Rots Skans uppfördes som befästningsanläggning 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 med miljöer som visar bebyggelse,
boendeformer och hantverk från sen meddeltid och fram till sekelskiftet år 1900.
Samlingarna innehåller omkring 8 000 föremål och omfattar cirka 200 000 fotografier. Här finns ljudband som bland annat dokumenterar hur Älvdalskan lät
längre tillbaka. Liksom en av Sveriges äldsta hembygdsfilmer.
Älvdalens Besparingsskog äger mark och byggnader och lämnar bidrag för drift
och underhåll.
Hundraåring firar med kungligt besök
Rots Skans disponeras av Elfdalens Hembygdsförening som under 2011 firar 100 år.
Alla som vill vara med och fira ett för Älvdalen historiskt ögonblick hälsas välkomna
till Rots Skans den 11:e juni. Då bjuder Elfdalens Hembygdsförening in till jubileumsinvigning och Rots Skans gästas av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia som
kommer till Älvdalen för att inviga 100-årsfirandet av Elfdalens Hembygdsförening.
Dagen bjuder på ett program i Älvdalens historias tecken, blandat med underhållning i form av teater och musik av lokala stjärnor. Firandet fortsätter sedan under sommaren och hösten med diverse aktiviteter i föreningens regi.
Läs mer på: www.ehf.se

Besparingsskogen reder
ut ett par frågetecken

Varför utför inte Besparingsskogen
röjning och avverkning i vägdiken
när de sköter vägen i övrigt?
– Eftersom marken fram till
väg tillhör markägaren har
Besparingsskogen inte rätt att utföra
sådana åtgärder. Eftersom det är
Besparingsskogen som bekostar
anläggning och skötsel av väg
bildas ingen vägsamfällighet som på
andra håll. Därmed faller ansvaret
för röjning och avverkning på den
enskilda markägaren.
Utför Besparingsskogen röjning och
avverkning om man som markägare
ger sitt godkännande till det?
– Teoretiskt sett skulle
Besparingsskogen kunna göra det.
Rent praktiskt fungerar det inte
eftersom det är många skiften med
flera olika markägare som gränsar
mot väg. Det är svårt att få allas
godkännande vilket innebär att
det skulle bli för kostsamt att ta dit
maskiner som endast skulle kunna
åtgärda vissa delar av vägrenen.

FOTO: Tobbe Nilsson
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BIDRAG

BIDRAG 2011

SÄRNA

ÄLVDALEN
Markbyte....................................................		
100 %
Skogsförsäkring........................................... 		
100 %
Vägbyggen...................................................		
100 %*
Röjning........................................................
100 %
Markberedning...........................................
100 %
Plantering....................................................
1,20 kr/planta**
Frösådd.......................................................
100 %
Skogsgödsling..............................................
100 %
Hyggesrensning/förrensning......................
100 %
Skyddsdikning.............................................
100 %
Rågångsupptagning....................................
2.000 kr/km***
Gödningsämnen..........................................
100 %
Utsäde.........................................................
Jordbrukskalk..............................................		
Mjölkmaskin och elverk..............................
Veterinärkostnader.....................................
Nyanläggning/modernisering
av byggnad för djurhållning........................
Markkartering.............................................
Skogsbruksplaneservice..............................
Rådgivning delägare....................................

100 %
100 %
75 %
100 %

Markberedning.....................................................................
75 %*
Röjning............................................................................... 100 %
Plantor, plantering, frö och sådd...........................................75 %
Hyggesrensning/förrensning.............................................. 100 %
Jordbrukskalk..................................................................... 100 %
Gödning och utsäde............................................................. 50 %
Rågångsupptagning.............................................................. 75 %
Skogsbruksplaneservice..................................................... 100 %
Rådgivning skog, ekonomi........................................... 2 timmar/
delägare/år
Djurbidrag
Mjölkkor............................................................... 550 kr/kr/st/år
Får, getter och kalvar............................................ 220 kr/kr/st/år
Veterinärkostnader............................................................... 75 %
(ej hund och häst)
Skogsvårdsåtgärder
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller endast åbodelningsmark,
ersätts med max 25.000 kr per skogsägare och år. Bidrag
utbetalas efter att Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktat, avsynat
och godkänt aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning.
*Under 5 ha baseras bidraget på max 2 000 kr/ha. Över 5 ha
baseras bidraget på max 1 800 kr/ha.

15 %
100%
100 %
2 tim/år/delägare

Bidrag utbetalas efter att Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktigat,
avsynat och godkänt aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning.
*Bidrag för klass 4c-väg utgår till 100%. Om en by vill bygga väg
av högre standard utbetalas enl av skogsstyrelsen bedömd kostnad för klass 4c-väg.
**Plantor tillhandahålls utan kostnad av Älvdalens Besparingsskog. Beställning skall ske hos av ÄB utsedd plantombud.
Kostnad för plantor utöver normalpris för tall respektive gran
bekostas av markägaren själv.
*** Ersättningen är 2.000 kr/km, till rågångsupptagning för skiften markerade i skogsbruksplanen om skogsägaren själv utförarbetet. Om skogsvårdsföretag anlitas utgår timersättning.
Djurbidrag
Bidrag per djur och år till brukare av åker och betesmark inom
socknen.
3.000 kr/st/år
Mjölkkor......................................................
2000 kr/st/år
Nöt över 2 år................................................
300 kr/st/år
Nöt från 6 mån till 2 år...................................
300 kr/st/år
Tacka/get minst 1 år.......................................
300 kr/st/år
Häst................................................................
Betesbidrag/stängselbidrag
2.200 kr/ha/år. Förutsättningen är dock att även Länsstyrelsen
anslagit 2.200 kr/ha/år för samma areal enligt Gröd kod 52.
Handling som visar detta skall uppvisas innan bidrag utgår.

IDRE
Markberedning................................................................... 100 %
Röjning................................................................................ 100 %
Plantor, plantering, frö och sådd.........................................100 %
Hyggesrensning/förrensning.............................................. 100 %
Dikning på åkermark............................................................. 75 %
Brukad åker (ej betesmark).......................................... 550 kr/ha
Bete.............................................................................. 300 kr/ha
Rågångsupptagning............................................................ 100 %
Skogsbruksplaneservice......................................................100 %
Rådgivning skog, ekonomi........................................... 2 timmar/
delägare/år
Djurbidrag
Mjölkkor.................................................................... 550 kr/st/år
Får, getter och kalvar................................................. 220 kr/st/år
Veterinärkostnader............................................................... 75 %
(ej hund och häst)
Stängsel................................................................................ 50 %
Betesbidrag
300 kr per ha, bete eller maskinell putsning.
Skogsvårdsåtgärder
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller endast åbodelningsmark,
ersätts med max 35.000 kr per skogsägare och år. Bidrag
utbetalas efter att Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktat, avsynat
och godkänt aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning.

Mer information om bidrag: www.besparingen.com
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BIDRAG
VILL DU OCKSÅ SÖKA BIDRAG
FÖR PROJEKT I BYARNA SÅ HÄR GÖR DU!
Ansökningsblankett skall användas som
finns på hemsidan:
www.besparingen.com
Under bidrag och lån
• Ansökan skall ske senast 1/6-11 till jordägarnämnden, som beslutar om fördelningen. Ansökan skall specificeras med
en delsumma för varje projekt ansökan
avser. Även administrationskostnader
kan vara bidragsgrundande och skall då
specificeras i ansökan.
Stora bilden. Invigningsdag. Anders och Johanna Wallin provar gungorna.
Lilla bilden överst. Rutschkana är kul, tycker Maria Hermansson. Lilla
bilden underst. Förarbete. Magnus Johansson och Saga Lissman jämnar
ut sanden medan Silje Lissman testar klätterställningen.
Foto: Ulrica Lund Lissman och Håkan Lissman.

Ny träffpunkt i Blyberg!
ÄLVDALEN

- Tjoho, jag gungar högre än dig!
ropar Anders och sneglar på systern som sitter i den andra gungan. Samtidigt provas ännu en nyhet längre bort:
- Akta dig, nu åker jag på mage!
Maria slänger sig nerför rutschkanan med huvudet före.
Blybergs yngsta leker högljutt i den alldeles färska lekparken medan de lite äldre
byborna sitter och dricker kaffe och äter
tårta vid de provisoriskt uppställda borden. Det är perfekt invigningsväder med
tidig oktobersol och klarblå himmel. En
och annan farmor, farfar och mormor är
också där. Det märks att många har väntat på detta tillfälle. Viviann Andersson
kallar till sig barnen, som får klippa var
sitt band. Sedan förklarar hon lekparken
invigd!
Det hela började med att Blybergs
Fritidsförening genom Ulrika Nylund
lämnade in en bidragsansökan till
Älvdalens Besparingsskog, omfattande
både grundarbete, byggande och några
lekredskap, totalt 75 000 kr. Projektet

beviljades och iordningställandet kunde
påbörjas våren 2010.
Marken jämnades och sand fraktades
till platsen. Flera bybor hjälptes åt med
markarbetet och Kalle Hed skänkte ett
jättefint bord med bänkar till byns barn!
Sedan fick de två fixargubbarna Rolf
Andersson och Lasse Karlsson utlopp för
sin lekfullhet genom både byggande och
testande av gunghästar, rutschkana och
klätternät.
Barnen kan nu träffas här och ha roligt.
Även föräldrarna får på det här sättet en
mötesplats:
- Efter lekparkens öppnande har vi haft
en fast tid varje söndag när man har kunnat komma hit för lite samvaro, säger
Anna-Karin Alm, mamma till två av barnen i Blyberg.
Även någon farmor och morfar har
synts fika med barnbarnen. Och när jag en
sen kväll passerade området och såg två
äldre gentlemän gunga på varsin gunghäst, förstod jag att många bybor kan
komma att få glädje av lekparken!
Tack för all hjälp och till Älvdalens
Besparingsskog för bidraget!
Text: Ulrica Lund Lissman
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• Redovisning av hur bidraget använts
skall skriftligen redovisas till jordägarnämnden omedelbart efter att projektet
avslutats. Om beviljade bidrag inte använts enligt ansökan kan detta innebära
att jordägarnämnden reducerar kommande års eventuella bidrag eller kräver
tillbaka hela eller del av utbetalt bidrag.
• Bidrag får enbart användas för ändamål som sammanfaller med besparingsskogens reglemente § 25 punkt 5 ”För
främjande av jord och skogsbruket med
binäringar inom socknen, anläggning och
förbättring av vägar eller för annat ändamål som är till gagn för delägarna eller
hela befolkningen i socknen”. Missbruk av
detta medför återbetalningsskyldighet.
• Fördelningen av bidragen skall redovisas i Besparingsskogens årsredovisning. Pengar kan sökas till nya projekt
fastän pågående projekt ej slutförts,
men då mot en skriftlig ansökan om
förlängning av det pågående projektet samt redovisning hur långt projektet fortskridit före den 1 juni 2011.

Projektpengar kan även sökas till projekt
som redan påbörjats under budgetåret.
Ansökan ska vara Besparingsskogens kontor
i Älvdalen tillhanda senast den 1 juni 2011.

Obs! Kom ihåg att slutredovisa!
Frågor kontakta: Annelie Norin
Tfn: 0251-597475
E-post: annelie.norin@besparingen.com

Nytt från pcSKOG

VÅREN 2011
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE

Nu står växtperioden för dörren och det är dags att bege sig ut i skogen för att omsätta vinterns planering i praktiken. Har du ännu inte uppdaterat din skogsbruksplan och fört in kommande åtgärder för din skog är det hög tid - pcSKOG hjälper dig.

stade
Det finns fortfarande pla
fteslag
ski
flygbilder kvar för vissa
e.
Idr
och
i Särna
Ring och kolla!

Under sommaren lägger pcSKOG fokus på ajourhållning. Är du delägare i Älvdalens
Besparingsskog? Gör som många andra - anmäl din skogsbruksplan för uppdatering.

Har du önskemål om
kurser och utbildning?
Kontakta Besparingsskog
en
Helena Grund
Tfn: 0251-59 74 85

Till hösten presenterar pcSKOG åter kurser för delägare. Har du önskemål om utbildning som rör ditt skogsägande kan du redan nu lämna dessa till Besparingsskogen.
Från och med våren 2011 har pcSKOG ingen obligatorisk kontorstid i Särna. Den
som bor i Särna och Idre och vill ha en träff med pcSKOG kan höra av sig - är det flera
går det att samordna ett möte.

Beställ uppdatering av din plan redan idag!
ÄLVDALEN. Ajourhållning av skogsbruksplanerna fortsätter och många har fått sin plan uppdaterad. Liksom tidigare sker
ajourhållning i turordning. Du som ännu inte har gjort beställning - passa på att skicka in din anmälan redan idag.

Ajourhållning av skogsbruksplaner utgår
från de planer som tidigare delats ut till
skogsägare i Älvdalen. De gamla planerna är baserade på Lantmäteriets digitala
fastighetsnät som i vissa områden ligger
förskjutet jämfört med verkligheten. För
att de laserskannade träden inte skall räknas till ”fel” bestånd justeras den digitala
kartan i dessa fall. Detta görs för att varje
träd skall räknas till rätt bestånd. Även
uppenbara förändringar i indelningen görs
utifrån flygbilder och laserskannat data.

När kartorna stämmer med verkligheten
uppdateras planen med nya beståndsdata,
utförda åtgärder registreras, samt nya
åtgärdsförslag läggs in. Därefter skrivs
planen ut till en pärm med beståndsdata,
åtgärdsförslag, temakartor och flygbilder
över fastigheten.
Sittning
Om skogsägaren begärt sittning genomförs den innan pärmen skrivs ut. Detta för
att skogsägaren ska kunna påverka sköt-

Information & frågor Älvdalen, Särna-Idre
Tfn: 0251-417 00
8.00-16.00 måndag-fredag
E-post: info@pcskog.se

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116

selförslaget och även lämna andra
kompletterande uppgifter till sin
plan. Sittningen kan även vara en
möjlighet till rådgivning om man så
önskar.
Beställning sker på blankett till
höger till adress:
pcSKOG AB
Box 27
796 21 Älvdalen

Vill du besöka oss är du välkommen att titta in, har du långt
att åka kan det vara lämpligt att ringa före för att vara säker
på att vi finns på kontoret.

www.pcskog.se/besparingen
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www.pcskog.se
När beräknas min plan vara färdig?
– Då vi påbörjar ajourhållningen av
planerna i den ordning som beställningarna kommer in, kan det ibland dröja
1-2 månader innan man får sin plan.
På beställningsblanketten blir jag erbjuden sittning, vad menas med det?
– Vi vill göra en så aktuell plan som
möjlig, och vid en sittning med skogsägaren går vi igenom de senast utförda
åtgärderna, som sedan justeras i skogsbruksplanen. Här kan man även som
skogsägare få rådgivning och tips kring
skogsskötsel och skötselstrategier. Vi
ringer dig som har beställt sittning, för
tidsbokning.

Hej!

Det är jag som är Elin Andersson. Jag är
25 år och bor i Rättvik. Sedan augusti
2010 jobbar jag på pcSKOG i Älvdalen
och det är mig du kontaktar om du har
frågor och funderingar kring din skogsbruksplan. Här svarar jag på några av
de vanligaste frågorna.
Tfn: 0251-417 00
8.00-16.00 måndag-fredag

Laserskannad skog, vad innebär det?
– Sommaren 2007 och 2008 flög företaget Foran med flyplan över Älvdalens
Socken och läste av skogen med hjälp
av en laser som satt på flygplanet. Vilket
resulterade i att varje träd är digitalt, där
höjd, diameter, trädslag samt trädets
position är fastsällt. Vidare skapades
även ett skikt där man kan se terrängen
under träden. Du kan själv titta på de

Inklusive

ras
Skogsbruksplanen levere
taset
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d
me
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tillsamma
OGs
som kan användas i pcSK
kartprogram:

här trädpunkterna, gällande din fastighet, i din digitala plan. Trädskiktet kallas
SingelTree eller Enskilda träd.

Är ni ute i fält och tittar på vår skog?
– Nej, vi baserar vår uppdatering på
den ursprungliga skogsbruksplanen
där fältbesök gjordes, och kompletterar
den med beståndsdata från laserskanningen.
När min skogsbruksplan är färdig, vad
är det jag får och var hämtar jag den?
– När du som skogsägare blivit meddelad att din skogsbruksplan är färdig
hämtar du den personligen hos oss på
pcSKOGs kontor i Älvdalen. Du får en
pärm med skogsbruksplanen där du
finner kartor, avdelningsregister med
mera. Med pärmen levereras även en
DVD-skiva , med pcSKOGs program där
du kan beskåda din skogsbruksplan digitalt.
Vi är flera delägare på samma fastighet,
får vi flera pärmar då?
– Den delägare som beställer först får
skogsbruksplanen bekostad av Älvdalens Besparingsskog. Det är en pärm
per fastighet som gäller, och vill man ha
en dubblett så kan den beställas till en
kostnad om 700 kr exkl.moms.

FLYGBILDER
1M EKVIDISTANS
HÖJDKURVOR MED
DELL
DIGITAL TERRÄNG MO
IKT
ENSKILDA TRÄD SK
Inkom:

Beställning av uppdaterad Skogsbruksplan

Registrerad:

för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Gällande fastigheten:
Ägare:

Jag vill bli kallad till sittning:
JA
NEJ
Om annan än ägaren ska hämta ut planen.

Telefonnummer kontorstid:

Namn:

Adress:

Telefonnummer kontorstid:

Postadress:

Adress:

Ägarens namnteckning:

Postadress:
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Övriga upplysningar/önskemål, t ex om den här
planen ska samordnas med fler fastigheter.

FRÅN ARKIVET

&
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”FrånArkivet”
I denna serie plockar vi
fram personer och
levnadsöden,
berättelser och händelser
som satt spår i Älvdalen,
Särna och Idres historia.
Denna gång är källorna:
Särna- Idre 300 år En hembygdsbok
Idre hembygdsbok del 1- 3
Muntligen Joel Söderqvist, Idre
Elon Andersson, Särna

Delar ur

dres historia

En tidig marsmorgon 1644 väcktes
Särnaborna av att det stod 200 soldater
och en reslig präst på skidor utanför stugdörren. Soldaterna med sin herr Daniel
Buscovius hade skidat i fyra dagar från
Älvdalen till Särna. Med sig hade de en
fullmakt från landshövdingen att Särna
och Idre skulle ställa sig under Sveriges
krona. Herr Daniel, som var en fredlig
man från Älvdalen läste upp en fullmakt
och berättade för dem med vältalig röst
vad som var i görningen. Så ombesörjde
han att de 100 personerna som bodde i
Särna, Särnaheden och Idre blev svenskar
utan att ett enda skott fälldes eller att någon blev skadad eller dödad. Vad kunde
byborna göra mot denna skrämmande
hord. Särnaborna var bara ett dussintal
manspersoner, nyvakna och obeväpnade.
Levnadsförhållandena i området bestämdes av traktens särpräglade klimat. Man
såg skogen som ett skafferi och av den
fick invånarna fågel, fisk, vildren, älg
och annat vilt. Idre var inte gynnsamt för
odling av säd. Gårdarna hade boskapsdjur och relativt gott om mjölk och ost.
I brist på bröd åt man ibland tjocka ostskivor med smör på. Eftersom husdjuren
var många tog uppgiften att skaffa vinterfoder hela sommaren i anspråk och även
en del av hösten. Fodret fick man framför
allt på de vidsträckta myrarna men även
löv och mosstäkt förekom i stor utsträckning. Först efter år 1895 började man så
timotej och klöver hemma i byn. Vid denna tid hade nämligen ekonomin i området blivit bättre; storskiftet var klart, man
tillträdde sina skiften, sålde skog och fick
mera pengar.
Under den här tiden - innan skogen fick
någon egentlig ekonomisk betydelse dry-
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gade Idreborna, liksom många andra i
Dalarna ut matförråd och kassa genom att
köra foror till Norge och Röros. Till Norge
forades från Idre skavgräs att rengöra träkärl med, myrmalm, vilt och kol. Söderut
tyngdes hästens lass av bland annat fisk,
mjöl, salt och fårskinn. Trafiken var livlig
under 1800- talet och Särna och Idre var
viktiga omlastningsplatser. Folket i gårdarna som härbärgerade forkörarna fick
betalt genom att hästen efterlämnade den
då viktiga dyngan.
Forkörarnas söner blev timmerhuggare
och en ny era började. Skogen började få
ett ekonomiskt värde och sågs inte bara
längre som gårdens skafferi och djurens
betesmark.
Att skogen fick ett speciellt eget värde
upptäckte stat och bolag långt före den
fasta befolkningen. När den vanliga bybon upptäckte att träden var mera värda än
att bara ha till ved, byggnader och stängsel var redan stat och bolag ägare av stora
skogsområden.
Statens första fyra kronoparker i området kom till 1865. Den femte kronoparken kom till strax därefter. Detta är före
storskiftet. I samband med detta diskuterades även att avsätta skogsmark till
jordägarna/socknemännen i området - en
besparingsskog. Besparingsskogen skulle
tillhöra socknens jordägare tillsammans
och inkomsterna skulle gå till att förvalta
skogen, bekosta vägunderhåll, fattigvård,
skolundervisning mm. 1879 är året då
Särna-Idre Besparingsskog bildades.
Strax efter började storskiftet ta form. Den
enskilde skogsägaren kunde fritt börja
disponera sin mark. Skogen blev Idres hu-

FRÅN ARKIVET

Idre by. Foto: Idre Hembygdsgård.

vudnäring. Stora skogsavverkningar började i trakten och det blev liv och rörelse.
Flottleder byggdes. Kontanta pengar började komma i omlopp och i Idrebons vardagliga liv blev det många förändringar.
Under de mest aktiva åren där många
hade skogen som sin huvudsakliga arbetsplats arbetade 70% av alla manspersoner i
Idre och gårdarna runt byn i skogen.
Nu för tiden finns det en farbar väg till
Idre. Något som forköraren bara kunde
drömma om när han mödosamt tog sig
fram genom skog och över fjäll. På de
moderna vägarna kommer det busslaster
med turister för att njuta av utförsförsåkning och fjällvärlden. Idrebon idag är van
vid främmande ansikten och kan själva
färdas på några timmar till huvudstaden. Området idag har betydligt mer än
bara en handfull invånare och de blir inte
förskräckta av en folkhop som byborna
i Särna och Idre blev när de väcktes på
morgonen år 1644. Skogsbruket idag är
modernt och Särna-Idre Besparingsskog
finns fortfarande kvar och fungerar fortfarande som en motor i samhället.
Anna Dahlgren

1940-talet. Evertsbergs fotbollslag på
väg till Idre,
Städjan i bakgrunden. Foto: EHF Arkiv
.

Olle Frost
stav Stein och
Från vänster Gu
.
en
nd
ru
bakg
med Städjan i
.
Foto: EHF Arkiv
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En gammal skogvaktarbo
stad åt Korsnäs Idre.
Foto: EHF Arkiv.
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

GRATTIS KERSTIN HOLS HÖGBERG
VINNARE AV SKOGSKRYSSET I
NOVEMBERNUMMRET AV SKOGEN & KRAFTEN!

Påminnelse
Skogsförsäkring!
ÄLVDALEN. Du är väl inte över-

försäkrad? Du vet väl att Du
som delägare får Din skogsförsäkring betald av Älvdalens
Besparingsskog. Försäkringen
hos Dalarnas Försäkringsbolag
gäller för Ditt skogsinnehav i
Älvdalens socken. Observera
att försäkringen INTE omfattar ansvar och rättsskydd och
att Du själv måste kolla så
att Din skog inte är ”dubbel”försäkrad!

FÖR INFORMATION RING:
DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG
HANS JEMTH
TFN: 023-93160

HYR LOKALEN!

Ska du ha kalas, konferens eller dop?

Lokalen är den före detta förvaltarbostaden med anor från Långö liebruk som
finns belägen i Älvdalens centrum. Det
stora röda huset är perfekt som lokal
för barndop, kalas och konferens. Vill
du hyra Lokalen är det Karin Larsson du
skall vända dig till.

KONTAKTA KARIN LARSSON:
TFN: 0251-122 33
E-POST: lokalen@besparingen.com

OBS!
Har du sökt Djurbidrag?

Jägarexamen
ÄLVDALEN. Är du jaktintres-

serad och delägare i Älvdalens
Besparingsskog eller folkbokförd i Älvdalen så är det
ett bra tillfälle att göra slag
i saken och ta jägarexamen.
Besparingsskogen lämnar
bidrag till litteratur för jägarexamen. Utbetalas genom
uppvisande av kvitto. max en
uppsättning per person eller
delägare.

Projekt Stigar & Leder
ÄLVDALEN. Projektet stigar och leder rymdes inte
inom budgeten för 2011.
Jordägarnämnden prioriterade andra projekt före denna
gång. Projektet ligger vilande
och kan komma att fortsättas
ett annat år.

ÄLVDALEN SÄRNA-IDRE. Sista ansökningsdag är den 2 maj.
Djuren skall räknas den 15 april.
Villkor och ansökningsblankett finns på
hemsidan: www.besparingen.com
Under bidrag och lån.

FRÅGOR KONTAKTA:
ANNELIE NORIN
TFN: 0251-597475

Har du önskemål om kurser
och utbildning för delägare?
Som delägare kan du lämna in önskemål
till jordägarnämnden. Vill du veta mer?

KONTAKTA:
HELENA GRUND
TFN: 0251-59 74 85
E-POST:helena.grund@besparingen.com

Kom ihåg!
Slutredovisning - projekt i byarna
Grönt kort - utbildning
gscentrum
Under våren håller Älvdalens Utbildnin
andra som
och
r
nöre
epre
entr
för
Kort
t
Grön
kurser i
vill höja sin kompetens i skogen.
Grönt Kort repetition
13-maj
Grönt Kort repetition
20-maj
Grönt Kort repetition
27 maj
Grönt Kort Skogsvård - del 1
19-20 maj
svård - del 2
25-27 maj, 8-10 juni Grönt Kort Skog
start!
Anmälan senast 10 dagar innan kurs
Frågor och anmälan:
Naturbruksgymnasiet Älvdalen
Tfn: 0251-59 70 00
E-post: info@alvdalen.com
sskogen.
Observera! Dessa kurser bekostas ej

av Besparing

ÄLVDALEN. Slutredovisning krävs av alla projekt. Projektpengar
kan även sökas till projekt som redan påbörjats under budgetåret. Ansökan ska vara Besparingsskogens kontor i Älvdalen
tillhanda senast den 1 juni 2011.
FRÅGOR KONTAKTA: ANNELIE NORIN
TFN: 0251-597475
E-POST: annelie.norin@besparingen.com

Totalrenovering av Balser
bron
ÄLV DAL EN. Bron över till Balser
i Rotendalen, norr om Älvdalen
, är
utdömd för tunga transporter
och kommer att totalrenover
as under sommaren. Byggtiden är
maj-september och vägarna
kommer
då att vara avstängda. Alla mar
ker är dock tillgängliga via ann
an
färdväg. Det är Älvdalens Bes
paringsskog som bekostar reno
veringen och Vägverket som byg
ger.
Håll utkik efter Vägverkets skyl
tning för mer information.
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ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG
ULF ANDERSSON
Förvaltare
0251-59 74 70
070-697 14 79

Besöksadress: Dalgatan 99
Fax: 0251-108 95
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen E-post: besparingen@besparingen.com
Växel: 0251-106 95
Internet: www.besparingen.com
För att maila till Besparingen skriv: förnamn.efternamn@besparingen.com

MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74

JAN NORELL
Gödsling, arbetsmiljö
0251-59 74 73
073-081 01 56

INGRID MÖRK
Administration
0251-106 95

HÅKAN LISSMAN
System- och
råvaruansvarig
0251-59 74 72
070-321 06 95

ANNELIE NORIN
Administration
0251-59 74 75

DANIEL HERRDIN
Vägansvarig
0251-59 74 71
076-105 20 05

LASSE ANDERSSON
Fastigheter, markköp
Jaktansvarig
0251-59 74 76
076-105 20 09

HELENA GRUND
Vik. Media och
projektansvarig
0251-59 74 85

JONAS SVENSSON
Skogsvård
0251-59 74 77
073-053 13 24

KARIN LARSSON
Lokalen bokning
0251-122 33
lokalen@
besparingen.com

PER-OLOV PERSSON
p-o.persson
Avverknings- och
planeringsansvarig
0251-59 74 78
070-297 25 79

ANITA ANDERSSON
Lokalvård

Planerare
JONAS HÅRDÉN
Planläggningssamordnare
070-792 04 99
ANDREAS BERGLUND
KURT MALM
JOHAN LARSSON (ej bild)
073-069 97 41

Skogsvård
073-053 14 84
NILS SCHRÖDER
LENNART KARLSSON
OLLE ÅHS
TOMAS ANDERSSON
URBAN MATTSSON
PATRIK NORELL
HÅKAN STAFFANSSON
ANNA LOOK (ej bild)
FREDRIK LARSSON
(ej bild)
Garaget
0251-102 91,
garaget@
besparingen.com
KENNETH LARSSON
PER GULLIKS
JAN-OLOV LARSSON
STEFAN WESTLING
HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
076-105 20 04

SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG
LENA LEONARDSSON
Skogsansvarig
0253-100 07
070-567 04 95

Fax: 0253-103 87
Besöksadress: Särnavägen 117 A
Postadress: Särnavägen 17, 790 90 Särna E-post: besparingen@besparingen.com
Internet: www.besparingen.com
Växel: 0253-100 07
För att maila till Besparingen skriv: förnamn.efternamn@besparingen.com

KNUT ERIKSSON
Vägar, planläggning
0253-59 67 62
070-567 05 95

MATS WALLMO
Skogsvård
070-567 03 69

ANN-SOFI PERSSON
Administration
0253-59 67 63

KURT PERSSON
Skogsvård
070-567 03 69

MAUD NYMAN
Lokalvård

STEFAN MATTSSON
Planerare
070-884 19 02

Skogsvård
PER PERSSON
TORBJÖRN HALVARSSON
KRISTOFER SPÅNBERG
ÖSTEN JOHANSSON
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Delägare i fokus
Lokalens kök renoverat
pcSKOG höstens kurser
Skogskryss

www.besparingen.com

FOTO: Tobbe Nisson

Tipsa oss!

Ring eller maila:

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?
HELENA GRUND
tfn: 0251-59 74 85
mail: helena.grund@besparingen.com

ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
Besöksadress: Dalgatan 99. Postadress: Box 65, 796 22 ÄLVDALEN
Tel 0251-106 95. Fax: 0251-108 95
Besöks- och postadress: Särnavägen 17, 790 90 SÄRNA
Tel 0253-100 07. Fax 0253-103 87
E-post: besparingen@besparingen.com
På internet: www.besparingen.com

