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Under mitten av 90-talet kom jag 
för första gången i kontakt med 
Älvdalens Besparingsskogs or-

ganisation genom att jag blev invald i 
samfällighetsstyrelsen och senare jordä-
garnämnden. Under den perioden lärde 
jag känna och uppskatta förtroendevalda 
och anställda i organisationen. Flera av 
dessa fanns på ett eller annat sätt kvar 
när jag 15 år senare anställdes som för-
valtare för Älvdalens och Särna-Idre 
Besparingsskogar. Möjligheten att få job-
ba dagligen med dessa personer var fak-
tiskt en av anledningarna till att jag sökte 
jobbet som förvaltare. 

Nu är det dags att tacka Bo Persson 
och Börje Jansson för lång och tro-
gen tjänst i olika förtroendeuppdrag för 
Besparingsskogen i Älvdalen. Det har 
varit en förmån att få arbeta tillsammans 
med Bo och Börje. De har alltid villigt delat 
med sig av sina erfarenheter och allt sty-
relsearbete har alltid genomförts i lättsam 
anda. Tack Bo och Börje för mycket gott 
samarbete!

Samtidigt som vi tackar den gamla sty-
relsen hälsar vi de nya välkomna. Nya ti-
der och nya utmaningar som det brukar 
heta. Det känns som om vi med den nya 
styrelsen är väl rustade för nutidens utma-
ningar. 

Några av de utmaningar vi står inför 
är den strukturomvandling som svensk 
skogsindustri genomgår för närvarande. 
Våra förändrade konsumtionsmönster 
när det gäller tidningsläsande har gjort 
att de flesta av landets tidningspappers-
producenter tvingats stänga eller kraftigt 
begränsa sin produktion. Detta påverkar 
naturligtvis efterfrågan på massaved vil-
ket i sin tur sätter press på priserna neråt. 
En annan utmaning vi står inför är mins-
kad lönsamhet i vår kraftproduktion då el-

behovet minskar i takt med att man lägger 
ner industrikapacitet. Oroande för vår del 
är även ökad användning av skiffergas 
och kol för energiproduktion på kontinen-
ten.

De utmaningar som jag pekat på är inte 
enbart ett problem för oss. Jag ser det 
även som en möjlighet för oss i framtiden. 
Vi hoppas att byggandet snart kommer 
igång i Europa och USA, något som kan ge 
extra drag till de sågverk som är våra vik-
tigaste kunder. Ny teknik gör att elhybrid-
bilar borde få genomslag på marknaden 
snart. För första gången kan man även på 
allvar se att det finns en möjlighet att ställa 
om stora delar av vår energiproduktion till 
energikällor som inte bidrar till den globala 
uppvärmningen eller försurningen av våra 
sjöar och vattendrag. Det borde i framti-
den, i alla fall i min värld, vara bra att äga 
produktionskapacitet för sågtimmer, bio-
bränsle, vatten och vindkraft. Utmaningen 
är att övertyga så många som möjligt att 
det är värt att betala lite extra för denna 
produkt så att vi kan utnyttja denna resurs 
på ett långsiktigt hållbart sätt med tillfreds-
ställande lönsamhet.

I slutet av förra året tilldelades Håkan 
Lissman Skogsstyrelsens förtjänst-
medalj för sitt arbete med att utveckla 
Besparingsskogarnas naturvårdsarbete. 
Utmärkelsen är ett erkännande av hela 
organisationens arbete i dessa frågor. Det 
visar även att det går att bedriva ett lång-
siktigt hållbart brukande av skogen med 
tillfredsställande lönsamhet. Vi gratulerar 
Håkan till utmärkelsen

Hoppas ni får en trevlig läsning
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INBLICK I VERKSAMHETEN DEL 1V

Det som ytterst styr verksamheten på 
Besparingsskogarna är Reglementet. Där 
står bland annat: ”Besparingsskogen skall för-
valtas för att långsiktigt ge en god avkastning. 
Skogsmarken med växande skog skall skötas 
på lämpligt sätt för att få jämn avkastning.”

SAMORDNING

Huvudmålen för Besparingsskogarnas 
skogsdel är därför att sköta skogen på ett 
hållbart och långsiktigt sätt och se till att 
avkastningen på skogskapitalet är god. 
Håkan Lissman arbetar med att samordna 
planerings-, drivnings- och skogsvårdsfunk-
tionerna så att dessa mål nås. 

– Det handlar om att planera rätt voly-
mer, trädslag och sortiment inför avverk-
ning men också att sköta skogen på ett ut-
hålligt sätt enligt miljöcertifieringens prin-
ciper, säger Håkan Lissman.

Skogsavdelningen ombesörjer alla skogs-
bruksåtgärder på de tre Besparingsskogarna 
Älvdalen, Särna-Idre och N. Venjan (ÄB, 
SIB, NVB). Det ska fungera på varje del 
men också som en helhet.

SKOGSHUSHÅLLNING

För att åstadkomma en långsiktig och jämn 
avkastning på skogen måste man veta vil-
ken skog man har att arbeta med. Därför 
är beståndsregistret något av hjärtat i verk-
samheten. Registret uppdateras genom la-
serscanning. Det var förresten Älvdalen och 
Särna-Idre som var först i världen med att 
använda det i stor skala!

– Vi gör avverkningsberäkningar ungefär 
vart tionde år för att räkna ut hur mycket 
som är lämpligt att slutavverka respekive 
gallra, berättar Håkan Lissman.

VIRKESFÖRSÄLJNING

Ledstjärnor och kännetecken för 
Besparingsskogarnas virkesförsäljning är 
leveranssäkerhet, långsiktighet och högkva-
litativ råvara. Man jobbar med att maxime-
ra intäkterna genom att jämföra prislistor 
från olika köpare och sälja mer till den som 
betalar bäst. Nuvarande kunder är Siljan 
Skog AB, Weda Skog AB och Fiskarheden 
Trävaruaktiebolag för timret och Stora 
Enso för massaveden.

CERTIFIERING

Det blir allt viktigare att vara certifierad, 
inte minst när det gäller försäljningen av 
virke. Genom miljöcertifieringen har man 
en konkurrensfördel och det ger i vissa fall 
mer intäkter. ÄB, SIB och NVB är alla cer-
tifierade enligt PEFC-standarden.

FUNGERANDE IT-SYSTEM - en förutsättning

Det krävs bra och ändamålsenliga IT-
sysstem för att allt ska fungera med be-
ståndsregister, beskrivning och planering 
av skogsvård, drivning och virkesförsälj-
ning. Även detta ansvarar skogsbruksled-
ningen för.

Skogsbruksledning för Besparingsskogarna

LÅNGSIKTIG SKOGSSKÖTSEL
Det är dags för del fyra i serien där vi tar en titt på hur 
arbetet inom den nya organisationen för skogsverksam-
heten ser ut. Vi träffar samordnings- system- och råvaru-
ansvarig Håkan Lissman.

Stora bilden: Håkan Lissman till höger på Naturvårdskurs tillsammans med några av sina kollegor f.v. Kurt Malm, Jonas Hårdén
och Knut Eriksson. FOTO: Per-Olov Persson. Små bilder ovan: Foto: Tobbe Nilsson. 

Skogsbruksledning, ansvarsområden:
• Samordning av den skogliga verksamheten
• Skogshushållning
• Virkesförsäljning
• Certifiering
• IT-system
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Skogsstyrelsens för-
tjänstmedalj till Håkan 
och Besparingsskogarna

Den 4 december utdelades Skogs-
styrelsens förtjänstmedalj till 
Håkan Lissman, Älvdalens och 
Särna-Idre Besparingsskogar.

Det var på Konferensen ”Framtidens 
Skogsrike formas nu”, anordnat i 
Bispgården av Skogsstyrelsen, som 
priset delades ut av Generaldirektör 
Monica Stridsman. Skogsstyrelsens 
motivering löd:

”Håkan arbetar i sin yrkesroll aktivt 
med att både utföra och sprida kun-
skap om praktisk miljöhänsyn inom 
skogsbruket och dess betydelse för den 
biologiska mångfalden. Håkan har ock-
så drivit på och utvecklat arbetet med 
Besparingsskogarnas ekologiska land-
skapsplaner och sett fördelarna med att 
verka för ett miljöanpassat skogsbruk i 
ett landskapsperspektiv.”

– Det känns hedrande, jättero-
ligt och är ett erkännande att vi job-
bar på rätt sätt med de här frågorna 
på Besparingsskogarna, säger Håkan 
Lissman.

Fr v: Per Larsson, Regionchef Skogsstyrelsen, Magnus 
Kindbom, Statssekreterare, Carl-Gustav Lundgren, 
Jordens Vänner (pristagare), Håkan Lissman, Älvda-
lens och Särna-Idre Besparingsskogar (pristagare), 
Sven-Erik Hammar, LRF (pristagare), Monica Strids-
man, Generaldirektör Skogsstyrelsen. Foto: Per-Olov 
Persson
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”– Det handlar om att planera 
rätt volymer, trädslag och sor-
timent inför avverkning men 
också att sköta skogen på ett 
uthålligt sätt enligt miljöcer-
tifieringens principer, säger 
Håkan Lissman”.
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Förra året började Anna Dahlgren och Torbjörn Fält med rådgivning för 
gårdens/byns/fäbodens natur och kulturvärden. Syftet med det nya stö-
det är att hjälpa markägare och brukare av skifteslagsmark i Älvdalen, 
Särna och Idre att söka bidrag från bland annat Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen. Nu börjar deras arbete ge resultat.
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FOTO: Gunnar Alm

GUNNAR & INGRID FÖRVERKLIGAR SINA DRÖMMAR

4 SIDOR
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En som har fått hjälp och kunnat söka 
bidrag är Gunnar Alm. Han har en fä-
bodtomt i Mångsbodarna där det står 
en gammal fäbodstuga och ett stall. 
Själva fäbodtomten är igenväxt.

– Ingen har bott här på många år och 
gården har förfallit. Det var ett döds-
bo och gården blev min del. Idag är jag 
glad när jag tittar på våra restaurerings-
planer som sakta håller på att förverkli-
gas, berättar Gunnar, och fortsätter:

– Vintern 2012 hjälpte Anna mig att 
hitta rätt bidrag och såg till att allt kom 

med som skulle finnas i ansökan, bland annat 
foton. Därför fotade jag och min fru Ingrid 
byggnaden och så skickade jag in en ansökan 
som hette ”bidrag för Överloppsbyggnad”. 
Det är på 14 300 kronor. Det kanske inte 
täcker alla kostnader, men det är i alla fall en 
del av det.  Jag fick besked av Länsstyrelsen i 
våras att jag beviljats bidrag för att restaurera 
stallet. Själva timringsjobbet lejde jag ut till 
Svante Hård som har stor erfarenhet av res-
taurering av gamla timmerbyggnader. Han 
har bytt ut en stock och så har vi lyft hela 
timmerbyggnaden. 

Nästa projekt är själva tomten runt byggna-
derna och den gamla förfallna fäbodstugan. 
Nu väntar jag på besked från Skogsstyrelsen 
om bidraget för att ta ner träd och röja bort 
sly på fäbodtomten och även för att renove-
ra själva stugan som sitter ihop med stallet. 
Maria Nilsson på Skogsstyrelsen ville ha 
in karta och kostnadsunderlag innan hon 
kunde gå vidare med ansökan. Vi sökte in-
formationen om stödet på Skogsstyrelsens 
hemsida: www.skogsstyrelsen.se, sök på Äga 
och bruka,  Skogsbruk, Stöd och bidrag, 
Nokås, berättar Gunnar.
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ÄLVDALEN

Skogsförsäkring...................................................................... 
Vägbyggen...........................................................................
Röjning...................................................................................
Markberedning......................................................................
Manuell markberedning................................................
Plantering (max. 2.300 plantor/ha hyggesareal)... 
Frösådd..................................................................................
Hyggesrensning el förrensning till gallring.............................
Skyddsdikning.........................................................................
Rågångsupptagning................................................ 
Gödningsämnen.....................................................................
Utsäde....................................................................................
Jordbrukskalk.........................................................................  
Mjölkmaskin och elverk...........................................................
Veterinärkostnader för kor, svin, får och getter samt 
inseminationskostnad för nöt och gris...................................
Underlag lämnas in senast 31/1 året efter.
Veterinärkostnader häst..........................................................
Underlag lämnas in senast 31/1 året efter.
Nyanläggning/modernisering
av byggnad för djurhållning.....................................................
Markkartering........................................................................
Avtalsservice pcskog gård.......................................................
Rådgivning skog/ekonomi...................................

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.
**Tall- och granplantor tillhandahålls utan kostnad av 
Älvdalens Besparingsskog. Beställning ska ske hos av Älvdalens 
Besparingsskog utsedd plantombud. För plantor som ej tillhan-
dahålls av Älvdalens Besparingsskog utgår bidrag med högst 
1,05 kr/planta efter uppvisande av betald faktura.
*** På skiften markerade i skogsbruksplanen. Markägaren an-
svarar för kontakter med rågrannar innan arbetet får påbörjas. 
Ersättningen är 2 000 kr/km om skogsägaren själv utför arbetet. 

Djurbidrag
Bidrag per djur och år till brukare av åker och betesmark inom socknen.
Mjölkkor..................................................................
Nöt över 2 år...........................................................
Nöt från 6 mån till 2 år...............................................
Tacka/get minst 1 år...................................................
Häst...........................................................................
Betesbidrag/stängselbidrag
Ett årligt bidrag, baserat på Länsstyrelsens bidrag för markareal 
som uppfyller villkoren för ”grödkod 52 eller grödkod 61”.

Fäbodbidrag
Mjölkko .....................................................................
Mjölkande tacka/get > 1 år.......................................

SÄRNA

Markberedning.....................................................................
Röjning....................................................................................
Plantor, plantering, frö och sådd.............................................
Hyggesrensning/förrensning...................................................
Jordbrukskalk......................................
Gödning och utsäde..............................
Rågångsupptagning.................................................................
Rådgivning skog, ekonomi...........................
Avtalsservice pcskog gård.....................................................
Djurbidrag
Mjölkkor...............................................................
Får, getter och kalvar............................................
Veterinärkostnader................................
(Ej hund och häst). Underlag lämnas in senast 31/1 året efter.

Skogsvårdsåtgärder
Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogsfast-
igheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jordtal (grader) inom 
respektive skifteslag. Årligt bidrag maximeras till 25 000 kr per 
skogsägare och år. Dessa bidrag utbetalas efter av Skogsstyrelsen 
prissatta, förbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåt-
gärder.

*Under 5 ha baseras bidraget på max 2 000 kr/ha. Över 5 ha 
baseras bidraget på max 1 800 kr/ha.

IDRE

Markberedning.....................................................................
Röjning..................................................................................
Plantor, plantering, frö och sådd...........................................
Hyggesrensning/förrensning..................................................
Dikning på åkermark........

Brukad åker (ej betesmark).............................................
Bete.................................................................................
Rågångsupptagning...............................................................
Avtalsservice pcskog gård.....................................................
Rådgivning skog, ekonomi...........................

Djurbidrag
Mjölkkor....................................................................
Får, getter och kalvar.................................................
Veterinärkostnader...................................................................
(Ej hund och häst). Underlag lämnas in senast 31/1 året efter.
Åker......................................
Bete............................
Dikning............................. 

Skogsvårdsåtgärder
Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogsfast-
igheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jordtal (grader) inom 
respektive skifteslag. Årligt bidrag maximeras till 40 000 kr per 
skogsägare och år. Dessa bidrag utbetalas efter av Skogsstyrelsen 
prissatta, förbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåt-
gärder.

100 %
100 %*

100 %
100 %

1kr/planta
1,20 kr/planta**

100 %
100 %
100 %

2 000 kr/km***
100 %
100 %
100 %

75 %

100 %

50 %

15 %
100 %
100 %

2 tim/år/delägare

75 %*
75 %
75 %
75 %

100 % exkl. mervärdesskatt
50 % exkl. mervärdesskatt

75 %
2 timmar/delägare/år 

100 %

550 kr/kr/djur/år
220 kr/kr/djur/år

75 % exkl. mervärdesskatt

Ytterligare information och villkor för dessa bidrag hittar du i att-satserna på: www.besparingsskogen.se

100 %
100 %
100 %
100 %

Max 15kr/m av kostnaden på åkermark 
exkl. mervärdesskatt

550 kr/ha
300 kr/ha

100 %
100 %

2 timmar/delägare/år

550 kr/djur/år
220 kr/djur/år

75 %

550 kr/ha brukad åker (ej betesmark)
300 kr per ha, bete eller maskinell putsning

max 15 kr/m av kostnaden på åkermark
exkl mervärdesskatt

      

3 000 kr/djur/år
1 000 kr/ djur/år

3 000 kr/djur/år
2 000 kr/djur/år

300 kr/djur/år
300 kr/djur/år
300 kr/djur/år

JORDBRUKS- OCH SKOGSVÅRDSBIDRAG 2014
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PROJEKT I BYAR 
ÄLVDALEN
För bidrag till projekt i byar gäller följande regler:

-Ansökan ska ske senast 1/6 2014 till jordägarnämnden, 
som beslutar om fördelningen. Ansökan ska specifice-
ras med en delsumma för varje projekt ansökan avser. 
Även administrationskostnader kan vara bidragsgrun-
dande och ska då specificeras i ansökan. 

-Redovisning av hur bidraget använts ska skriftligen 
redovisas till jordägarnämnden omedelbart efter att 
projektet avslutats, dock senast 31/5 2015. Förlängning 
av projekt får endast göras med ett år. 

-Tidigare beviljade förlängningar ska slutredovisas 
senast 31/5 2014. Annars kräver jordägarnämnden 
tillbaka hela eller del av utbetalt bidrag.

-Om beviljat bidrag inte använts enligt ansökan kan 
detta innebära att jordägarnämnden reducerar kom-
mande års ev bidrag eller kräver tillbaka hela eller del 
av utbetalt bidrag. 

-Bidrag får enbart användas för ändamål som samman-
faller med Besparingsskogens reglemente §15 punkt 4 
”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.

Sista ansökningsdag för bidrag:
    ÄB  SIB
Föreningsbidrag   1 sep  29 aug
Elitbidrag  1 sep  -
Djurbidrag  2 maj  25 april
Fäbodstöd  27 sep  -
Ansökan Projekt i byar  1 juni  -
Redovisning Projekt i byar 31 maj  -
Gödning, utsäde  året om  året om
Markkartering  året om  -
Kalk   året om  året om
Rågångsupptagning året om  året om 
Veterinär  året om  året om
Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter.
 
Mjölkmaskiner,elverk för drift av mjölkmaskin 
 - kan sökas året om till Jordägarnämnden. ÄB.

Nyanläggning/moderninsering av byggnad för djur-
hållning - kan sökas året året om till Jordägarnämn-
den. ÄB.

Att tänka på vid röjning/förröjning

ÄLVDALEN 
Behovet av röjning/förröjning skall vara bedömt av dig 
som markägare eller eventuellt virkesköpare. Anmäl se-
dan detta till Skogsstyrelsen som då åker ut och prissät-
ter objektet.

Sommarens röjningsobjekt skall Skogsstyrelsen få in se-
nast 31 mars respektive höstens röjningar senast 30 sep.

Detta för att underlätta planeringen av prissättningen 
av aktuella objekt.

Anmäles till Skogsstyrelsen
Ulf Tegnér 0251-59 73 84

Gäller både markägare och entreprenörer!

Nytt om Rågångar

ÄLVDALEN
Vill du anlita en entreprenör att röja, märka upp
dina rågångar? Kontakta Skogsstyrelsen.

Ulf Tegnér 0251-59 73 84

ÄLVDALEN
Älvdalens Besparingsskog erbjuder delägarna fri avtals-
service för skogsbruksplaner. From 1/7  betalas tecknad 
avtalsservice  av delägaren. Återfås mot uppvisande av 
betald faktura samt betalningskvittens som lämnas in på 
kontoret.

Avtalsservice hos pcSKOG

Elitidrottsbidraget är tillbaka!

ÄLVDALEN
Elitidrottsbidrag kan sökas av föreningar som har 
aktiva elitidrottare i Älvdalen som under året tagit 
SM-medalj eller ingår i ungdoms-, junior- eller seni-
orlandslag. 

Sista ansökningsdag 1 sep
Ansökningsblankett finns att hämta på kontoret eller 
ladda ner på: www.besparingsskogen.se

NYTT 2014

Veterinärsbidrag för hästar är tillbaka!
Älvdalen. Underlag lämnas in senast 31/1 året efter.
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Rätt planta på rätt ställe betyder mycket för 
resultatet och på Älvdalens och Särna-Idre 
Besparingsskogar är man mån om att föl-
ja Besparingsskogarnas policy även när det 
gäller vad som planteras i delägarnas skog. 

– Redan 1979 när jag började arbe-
ta på Älvdalens Besparingsskog köpte 
vi skogsplantorna som vi planterade på 
Besparingsskogarna från Tallheds Plantskola 
i Orsa. I dag är det Starpot odlingssystem 
vi använder. Den har visat sig vara bättre 
än föregångaren Flexipot som vi använ-
de tidigare. Även om det har fungerat bra 
under åren så har man överlag blivit nog-
grannare med fröets härkomst och Tallheds 
plantor har utvecklats och bara blivit bättre. 
Numera köper vi även de plantor som delä-
garna får i form av näringsbidrag, och som 
delägarna planterar på
sina marker, från 

Kvalitetskontroll av plantmaterial av Jonas Svensson och Urban Mattsson Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar. 
Bror Nilsson, Tallheds Plantskola guidar dem runt på anläggningen.

Tallhed säger Jan Norell, näringsbidragsan-
svarig på ÄB och SIB.

STARPOT ODLINGSSYSTEM
En vacker höstdag, innan sommarens plant-
beställningar som ska hämtas till våren 2014 
stoppas i frysen, passar vi på att göra ett be-
sök på Tallheds Plantskola. Plantskolan anla-
des av Orsa Besparingsskog 1958 och på den 
tiden skedde all odling på friland. I dag finns 
här 14 friland på 2,4 ha men även fem stora 
varmväxthus med en total yta på 6 400 m2 
samt två säsongsväxthus, en såddhall/pack-
hall och en frys med plats att lagra 12 miljo-
ner plantor. Under åren har det tagits en del 
avgörande steg i utvecklingen för att komma 
dit Tallheds Plantskola är i dag.
1972 togs första steget mot framtiden. Man 

började då att odla täckrotsplantor i 
tolv ouppvärmda växthus. 1986 

togs nästa steg och flexipotplantor från 
uppvärmda växthus gjorde entré.

Den ständiga strävan att förbättra plant-
materialet ledde 2003 till valet av Starpot 
som odlingssystem. Starpot som har väckt 
stor internationell uppmärksamhet och är 
idag det ledande odlingssystemet i Sverige. 
Det är ett så kallat öppet odlingssystem 
där plantorna odlas i stjärnformade kru-
kor med vertikala luftspalter. Krukorna är 
koniska och sitter isär så att luften kan cir-
kulera runt dem. Idén med konstruktionen 
av odlingsbehållaren är att då en rotspets 
träffar luft slutar den att växa och bildar 
en tillväxtpunkt. Nästa rotspets börjar växa 
och så småningom får man en torvklump 
genomvävd av rottrådar med aktiva spetsar 
och utan rotdeformationer. Starpot ger en 
snabb tillväxtstart och stabila plantor som i 
framtiden klarar snö och vind bättre.

Den var en gång
små frön på Tallheds Plantskola
Skogen alltså. Ja, så kanske kommande generationer delägare i ÄB och SIB väl-
jer att introducera sina barn och barnbarn i sin skogs historia. Skogen & Kraften till-
sammans med Jonas Svensson och Urban Mattsson från Älvdalens, Särna-Idre 
Besparingsskogar har gjort ett besök på platsen där historien börjar för att titta när-
mare på hur det fungerar på Tallheds plantskola i Orsa. Häng med!
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Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM PLANTERING

Genom att odlingssystemet är relativt glest 
får man även robusta skott, friska barr och 
allmänt vitala plantor.

VKTIGA SMÅ VITA KULOR
Bror Nilsson, som har arbetat på plantsko-
lan sedan 1981, tar emot och guidar oss 
runt. Första stoppet blir såddhallen.

– Torven som vi odlar i kommer från ett 
företag i Finland, och är en speciell bland-
ning av torv som är lagom grov. Eftersom 
det är ett öppet odlingssystem får torven 
inte vara för finkornig, då ramlar den ur. 
Torvhanteringen vi har är den modernas-
te som finns för närvarande. Såmaskinen 
vibrerar ner torven i kassetterna. Fröet 
sås och över kassetterna strös ett lager av 
små vita frigolitkulor. Frigolitkulorna kan 
man se på plantorna och de har visat sig 
vara otroligt viktiga. De skyddar fröet och 
grodden och ger ett jämnt groningsresul-
tat, berättar Bror.

SÅS INNAN MIDSOMMAR
Av sådden fanns det inte så mycket att se 
just vid detta tillfälle. När du har denna 

tidning i din hand i slutet av februari, eller 
närmare bestämt direkt efter Vasaloppet, 
är 2014 års sådd i gång för fullt. 

Varje växthus rymmer cirka 850 000 
plantor.

– Vi är jagade av årstiden. Allt ska sås 
före midsommar och då hinner vi så i två 
omgångar i alla fem husen och en tredje 
omgång i tre av husen, säger Bror, med-
an vi förflyttar oss ut för att ta en titt på 
frilanden.

Växthusen är tomma nu, på frilandet 
däremot trängs resultaten av sommarens 
hårda arbete i form av täta gröna mattor 
av plantor med bland annat namnen Våge, 
Gnarp och Sollerön.

På våren, innan den första omgång-
en plantor får komma ut på friland och 

ge plats för nästa sådd, öppnar man upp 
växthusen för att härda plantorna. Tall är 
härdigare än gran och klarar en och annan 
frostnatt. Granen frostbevattnas vid +3 
grader för att klara sig bättre.

– Värme är egentligen värre än kyla, det 
får inte vara mer än +26 grader i växthu-
sen. Under groningsfasen håller vi +22 
grader dygnet runt i 10-12 dygn sen sän-
ker vi till +12 nattetid för tallen. Granen 
håller vi en jämn temperatur dygnet runt 
på och sänker då till +18 grader efter gro-
ning.  Vi har larm som styrs digitalt via 
dator och telefon och den som har jour är 
snabbt på plats för att kunna vidta åtgär-
der om temperaturen stiger, eller sjunker. 
Ibland händer det saker man inte räknat 
med. I slutet av augusti för ett par år sedan 
hade vi -6 grader, då tog granen stryk, be-
rättar Bror.

TILLVÄXTEN STOPPAS
Förstasådden av tall stoppas i tillväxt i 
maj. Man lurar helt enkelt plantan att det 
är höst. Detta görs i mörkeranläggningen, 
som faktiskt är världens näst största mör-

”– Ibland händer det saker 
man inte räknat med. Den 
24-25 augusti för ett par 
år sedan hade vi -6 gra-
der, då tog granen stryk”.

Fyll korgen, greppa röret och sätt igång! Eller..?
Plantera skog är visserligen enkelt och något 
som de allra flesta kan göra. Trots detta finns 
det några saker att tänka på som gör glädjen så 
mycket större både när du planterar men kan-
ske främst när det är dags att inventera plante-
ringen och se hur plantorna har klarat sig.

1. Först & främst
När du har hämtat ut dina plantor, plantera dem så snart som möj-
ligt. Står de i kartongen för länge är risken att de hinner torka om det 
är varmt eller mögla om det är för fuktigt. Inget bra utgångsläge för 
din blivande skog.

2. Placeringen
Här ger du plantan störst chans att överleva och få störst tillväxt. 
Planteringspunkten bör inte ligga i gropar eller i fåror utan i nivå med 
eller något högre än omkringliggande mark. Ren mineraljord skall 
täcka marken runt plantan och att det är minst 10 cm till humuskant.

7 tips för en lyckad plantering

1.
Skogsägarskolan
LÄR DIG MER OM PLANTERING
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Tallheds Plantskola
Produktion ca 11 miljoner plantor

Trädslagsfördelning:
75 % tall
20 % gran
4 % contorta
1 % övriga trädslag (sibirisk lärk)

Anläggning:
5 varmväxthus  16 x 100 m (6 400 m2)
2 säsongsväxthus  10 x 100 m
12 friland  20 x 100 m (2,4 ha)
Såddhall/packhall 
Frys med kapacitet att lagra 12 miljoner plantor
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keranläggning för plantor. Där gör man 
dagen kort och natten lång. Denna pro-
cess pågår i tre veckor och får plantan att 
invintra. Det kan göras med de sorter som 
har sydligare proveniens.

– Därefter sätter vi i gång dem på friland 
igen. Annars blir de för höga för att kunna 
packas i kartong. Dessa plantor blir dub-
belbarriga, som en tvåårig planta. Granen 
hanteras annorlunda. I juli-augusti lång-
nattar man granen i tre veckor. Därmed 
bromsar man tillväxten och hjälper den 
med invintring och knoppsättning, berät-
tar Bror.

TEKNISK PLANTSKOLA
Tallheds Plantskola må vara en av de min-
dre plantskolorna i landet men faktiskt 
den mest tekniskt utvecklade. Här finns 
även den enda maskinen i världen som 
kan köra både sådd och packning, vilket 
är oerhört platsbesparande. Vi beger oss 
tillbaka in i såddhallen som även fungerar 
som packhall.

Alla lyft sker med traktor som flyttar 
kassetterna från frilanden till packhallen. 

Kassetterna med plantor transporteras på 
ett rullband in i maskinen där de sedan 
automatiskt töms på plantor. Plantorna 
lyfts upp ur kassetten och skjuts in i plant-
kartongen. Här behövs det en person som 
kontrollerar att det blir rätt mängd plan-
tor i kartongen innan den försluts. Sedan 
klistras en lapp på kartongen och kartong-
erna packas på lastpallar, plastas och körs 
till frysen.

– Frysen håller -4 grader och här får 
de stå tills de tas ut och får tina i skug-
ga under tak 2-3 veckor före leverans. Vi 
levererar fryslagrade plantor från april till 
1 juli. Från mitten av augusti levereras 
sedan plantor från friland och fram till mit-

FOTO: Tobbe Nilsson.

”–– Därefter sätter vi i gång 
dem på friland igen. Annars 
blir de för höga för att kunna 
packas i kartong. Dessa plan-
tor blir dubbelbarriga, som en 
tvåårig planta. 

ten av oktober ungefär. Våra kunder finns i 
Hälsingland och  över hela Dalarna, säger 
Bror.

3. Djupet
Se till att torvklumpen kommer helt ned i jorden. Man säker-
ställer på det viset bra vattentillgång och näringstillförsel till 
plantan.

4. Tilltrampet
Plantan skall sitta fast. Följer plantan med upp när du rycker i 
ett barr har du inte trampat till tillräckligt.

5. Avståndet
Eftersträva en bra planteringspunkt hellre än ett strikt avstånd
mellan plantorna.

6. Kom ihåg!
Att titta till dina plantor då och då. Mer om det på nästa sida.

7. Sist men inte minst - ha kul!
Och glöm inte matsäck, solkydd, regnjacka och vattenflaska. 

2.
3. 4.

5.

7.
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PLANTTYP
Valet av planttyp styrs dels av markens förutsättningar men 
även av vilken teknik som tillämpas vid planteringen.

• Barrotsplantor har rötterna bara och finns i olika storlekar 
och åldrar. Stora barrotsplantor klarar konkurrensen från 
annan vegetation bäst och rekommenderas ofta på bördi-
ga marker eller vid hjälpplantering.

• Täckrotsplantor har rötterna i en torvklump eller liknande 
och finns även i olika åldrar och storlekar. Täckrotsplantor 
kräver i praktiken alltid markberedning och lämpar sig bäst 
på svaga till medelgoda marker där de inte utsätts för allt-
för stor konkurrens från vegetation. Vid plantering med 
täckrotsplantor används vanligen planteringsrör.

SKADOR PÅ PLANTOR
– De vanligaste orsakerna till skador på plantor i Älvdalen och 

Särna-Idre är torka och svampangrepp. Tjädern och vissa år sor-
ken kan också skada eller döda plantor, säger Jonas Svensson, 
Produktionsledare Skogsvård på Besparingsskogarna.

TIDPUNKT
Normalt ska planteringen göras så fort som möjligt efter avverk-
ning och markberedning för att undvika konkurrens från vegeta-
tion. ”Hyggesvila”, dvs att vänta med plantering och markbered-
ning några år, kan dock vara bra om problemet med snytbagge 
är stort. Generellt sett är vårplantering den bästa tidpunkten, 
men höstplantering kan vara att föredra vid t ex risk för försom-
martorka.

VÅRDA PLANTORNA
Riktig skötsel och förvaring av plantorna även efter leveransen 
är viktigt. Ju snabbare plantan kommer i jorden desto bättre. 
Tänk på att försöka hämta lagom mängd från anvisade plantut-
lämningsställen. Om plantorna måste lagras är det viktigt att de 
placeras i skugga och hålls fuktiga.

RÄTT PLANTERINGSPUNKT
Planteringen sker vanligen med planteringsrör. Rätt planterings-
punkt är viktigt för bästa överlevnad. Instruktion och råd finns 
att få hos Skogsstyrelsen och Besparingsskogen.

VIKTIGT ATT FÖLJA UPP RESULTATET
– Det är väldigt viktigt med noggrann uppföljning av plante-

ringen. Varje planterat hygge kontrolleras. Om det är för luckigt 
med stora avgångar, görs en kompletterande plantering. Rådet 
till alla skogsägare som planterar själva är att lägga tid på att gå 
ut och kontrollera hur planteringen ser ut. Det är bra att gå ut 
redan första sommaren efter plantering och göra en första be-
siktning. Sen kan det upprepas året därpå om behov finns, säger 
Jonas Svensson på Besparingsskogarna.
Lägg provytorna på olika ställen på hygget. Radien på provytan 
ska vara 5,64m. Det får du genom att binda ett 5,64m långt 
snöre på en käpp som placeras i mitten av provytan. Hela ytan 
av cirkeln blir då 100 m2, dvs en hundradels hektar. 
 

Skogsägarskolan

LÄR DIG MER OM PLANTERING

Foto: Claes Hellqvist, SLU

TorkaSork

Foto: Claes Hellqvist, SLU

Tjäder

Foto: Claes Hellqvist, SLUFoto: Elna Stenström, SLU

Svamp
(Tallskytte)

Foto: Elna Stenström, SLU

Svamp
(Gremmeniella)

Redan när man planerar en avverkning bör man fundera över hur 
den nya skogen skall föryngras. Plantering är det vanligaste sättet 
att återbeskoga. Metoden passar för de flesta marker och trädslag.

Skador på plantor
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SÅ HÄR KONTROLLERAR DU DINA PLANTOR

FOTO: Tobbe Nilsson.

Räkna antalet plantor. Multiplicera med 100 och du får antalet plantor per hektar. 
Godkänt antal plantor bör ligga ungefär mellan 1800 och 2000 på medelgoda mar-
ker, dvs mellan 18 och 20 i medeltal per provyta. 

För mer information, kontakta närmaste Skogsstyrelsekontor eller se hemsidan: 
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk

/Skota-skog-/Foryngring-/Plantering-/
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E-post:

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Mobil:

Tall:   st

Gran:   st

Contorta:  st

Lärk:   st

Frö:   kg

Fastighetsbeteckning:

Avverkningsår:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter): 

Belägenhet:

Övriga anteckningar:

Telefon:

TILL JAN NORELL ÄLVDALENS OCH SÄRNA- IDRE BESPARINGSSKOGAR
ANMÄLAN MARKBEREDNING OCH FÖRBESTÄLLNING AV SKOGSPLANTOR

Namnteckning:

När Jan Norell fått Din beställning av markberedning vill han även ha underlag för den kommande 
planteringen året därpå. Jan Norell förmedlar din plantbeställning till Tallheds Plantskola så de har 
ditt underlag. Det är du som skogsägare som sedan själv ringer till Tallhed för att bekräfta och be-
ställa fram plantorna.

Behöver du hjälp att fylla i blanketten?Kontakta Tallheds Plantskola
Bror Nilsson

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

Areal:

Gör Din anmälan/beställning senast
28 februari 2014!

NU ÄR DET DAGS ATT BESTÄLLA MARKBEREDNING
OCH GÖRA FÖRBESTÄLLNING AV SKOGSPLANTOR!

Önskas hyggesrensning?

Önskat planteringsår:

ÄB
SIB
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PLANTERING & MARKBEREDNING

SKA DU MARKBEREDA 2014 OCH PLANTERA 2015?
Beställning av markberedning och plantor skickas till:

Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingsskogen.se

DAGS ATT PLANTERA 2014?

Senast två veckor innan du skall plantera måste du bekräfta 
din plantbeställning till Tallheds Plantskola. Du ringer och talar 
om vem du är, vilken fastighet, beställd plantsort, när du vill ha 
plantorna. Ditt underlag finns hos plantskolan.

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

Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan av markberedning!
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Varför ska jag beställa plantor i samband
med markberedning?

– Att du gör din plantbeställning redan i samband med mark-
beredning 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 till bästa kvalité och i rätt 
tid. Plantor som ska planteras år 3 (räknat från avverkningsåret) 
sås redan på våren år 2 (samma år som markberedningen utförs). 
Plantorna växer sedan fram till hösten då de fryses in i färdigpack-
ade beställningar.

Tallheds Plantskola 
sammanställer beställ-
ning.

Efter slutavverkning 
anmäler markägaren 
markberedning + 
beställning av plantor 
till Besparingsskogen 
(senast 28/2 året efter 
avverkning).

Besparingsskogen för-
medlar plantbeställning 
till Tallheds Plantskola.

ÅR 1
AVVERKNINGSÅR

ÅR 2
MARKBEREDNING

ÅR 3
FÖRBEREDELSER

PLANTERING

Markberedning utförs 
åt markägaren genom 
Besparingsskogen.

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

frö enligt din beställ-
ning. De färdigvuxna 
plantorna  packas och 
fryses under hösten.

Plantorna och eventu-
ell förbokad utrustning 
för plantering finns att 
hämta på Besparings-
skogarnas utlämnings-
plats enligt överrens-
kommelse.

ÅR 3
PLANTERING OCH UTBETALNING AV BIDRAG

Skogsstyrelsen avsynar 
arbetet och fakturerar 
sedan Besparingssko-
gen. Fungerar som 
kontrollorganisation åt 
Besparingsskogen.

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

UTLÄMNING AV PLANTOR OCH UTRUSTNING
SKER UNDER MAJ-JUNI
TISDAGAR OCH FREDAGAR KL 14.00-17.00

Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
Kontaktperson: Urban Mattsson Tfn: 0251-59 74 81

Särna-Idre Besparingsskogs kallförråd
Tfn: 0253-100 07

Avverkningsår:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter): 

Belägenhet:

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

Anlitar du entrepre-
nör utför denne ar-
betet och fakturerar 
Besparingsskogen; 
som tar kontakt 
med Skogsstyrelsen 
för avsyning innan 
utbetalning till 
entreprenör.

Som markägare har du två val:
Plantera själv Anlita entreprenör

Väljer du att plantera
själv kontaktar du 
Skogsstyrelsen när 
planteringen är utförd 
och klar.

OBS!
Var uppmärk-

sam på att olika 
bidragsregler

gäller för Älvda-
len, Särna och 

Idre.

Exempel: När du har 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!

Markägaren
Besparingsskogen
Tallheds Plantskola
Skogsstyrelsen
Entreprenör

VEM GÖR VAD?

FÖRKLARING TILL SCHEMAT

FRÅN AVVERKNING TILL FÖRYNGRING - SÅ HÄR GÅR DET TILL
Den grå rutan i schemat visar vad markägaren bör göra år 1 till 3.

När får jag mina plantor?
– När det är dags att plantera kontaktar du Tallheds Plantskola 

för att bekräfta din beställning och meddela när du tänker plantera. 
Detta görs senast två veckor innan du önskar hämta dina plantor. 
Under förutsättning att du gjort din plantbeställning i rätt tid får 
du plantorna levererade för avhämtning på din Besparingsskog. Se 
info nedan!

Önskat planteringsår:
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PLANTERING & MARKBEREDNING
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2 VANLIGA FRÅGOR

Tips till dig som har eller ska plantera
- tänk på att följa upp planteringen!
Kontrollera dina planteringar, helst redan samma år som du 
planterat, eller året efter. Det finns många hot för en planta: 
torka, sjukdom, snytbaggar, sork- och älg är några exempel. 
Fattas det plantor kan du behöva hjälpplantera. 

Tror du att du behöver hjälpplantera?
Kontakta Skogsstyrelsen så gör de en bedömning om det 
finns behov att hjälpplantera. Besparingsskogen bekostar 
plantor för hjälpplantering när Skoggstyrelsen bedömt att 
kravet för täthet inte är uppfyllt. 

Skogsstyrelsen, Ulf Tegnér:  0251-59 73 84

Hjälpplanter
ing?

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

BEHÖVER DU LÅNA UTRUSTNING?
Planteringsrör och plantkorg bokas I god tid.
ÄB: Tfn: 0251-59 74 81
SIB: Tfn: 0253-100 07

Viktigt!
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”– Svårast var att beräkna 
volymen på en stock! (Ro-
par alla när frågan ställs 
vad som var svårast). Roli-
gast var att göra upp eld!”.

Platsen kunde inte ha varit bättre belägen, 
formen på de fyra lagen - klass sju från 
Ockelbo och Leksand var på topp, vädret 
var visserligen gråmulet, men glädjen den-
na dag sken igenom alla moln på novem-
berhimlen.

Det var dags för finalen i Skogens 
Mästare och lagen ska bestå av jämna an-
tal pojkar och flickor. Detta är första året 
som tävlingen genomförs i vår region,  
Dalarna/Gävleborg. Den har tidigare ge-
nomförts i Jämtland där den slagit ige-

nom väl. På detta sätt vill vi bygga upp en 
nyfikenhet kring skogen hos elever som 
snart skall välja inriktning efter 9:an, sä-
ger Anna Dahlgren, Älvdalen, Särna-Idre 
Besparingsskogar, som sitter i styrelsen för 
Dalarna/Gävleborgs Skogen i skolan.

– Dalarna och Gävleborg är riktiga skogs-
län, och skogen är viktig för oss. Vi vill väcka 
intresse för skogen som helhet, med alla de 
värden som kan kopplas till skogen och hur 
vi använder den, berättar Kristin Persdotter 
från Skogen i Skolan. Och fortsätter:

Det var fyra förväntansfulla lag som samlades en förmiddag 
i november på Älvdalens Utbildningscentrum i Älvdalen. Det 
var dags för finalen i Skogens Mästare. Frågan var: Vilka kan 
mest om skog, både teoretiskt och praktiskt? 

– Ett viktigt och aktuellt område är att 
lyfta skogen som förnyelsebar resurs i ett 
hållbart samhälle, som ett alternativ till 
kol- och oljebaserade produkter och en-
ergiförsörjningssystem. Då gäller det att 
väcka intresset för skogen hos elever, som är 
framtiden. Det är de som kommer att sitta 
och fatta beslut om skogen i framtiden och 
de som ska välja framtida yrkesbanor.  Det 
är viktigt att nå dem på ett sätt som passar 
skolan och dess mål, och det tror vi att den 
här tävlingen gör. 

Tävlingen ligger helt i linje med Skogen 
i Skolans arbetssätt där praktik och te-
ori går hand i hand. Skogen i Skolan är 
ett nationellt samverkansprogram mellan 
skolan och skogliga intressenter i Sverige, 
bland vilka Skogsstyrelsen är en aktiv part.

FOTO: Tobbe Nilsson.

SKOGENS MÄSTARE 2013 

Några av tävlingsmomenten f.v: Volymen på en stock. Verktygens namn? Hans- Ove Hansson, regerande nordiskt Mästare i Timbersport, till vardags lärare på    
Älvdalens Utbildningscentrum guidar eleverna i Timbersport. Detta heter dubble buck – en tvåmannasågning. Eld på tid. 
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KRÖNTES I ÄLVDALEN

En del i finalen i Skogens Mästare bestod 
av teoretiska frågor om bland annat alle-
mansrätten, trädslag, redskap i skogen som 
till exempel klave, röjsnöre eller timmer-
sax och vad de används till. Frågan är hur 
många vuxna som skulle klara av många 
av dessa frågor som barnen satte klockrent. 
Utomhusmomenten var inte enkla de hel-
ler - och det skall det inte vara i en final 
i Skogens Mästare. Vem som helst kan bli 
stressad av att göra upp eld på tid och brän-
na av ett snöre som vågrätt är sträckt ovan-
för elden eller såga av en trissa med tek-
niken dubble buck - en tvåmannasågning 
från en stock med en diameter som är i klass 
med en familjepizza.

Kanske blev en och annan intresserad av 

möjligheten att kunna ta del av den i ett 
gymnasieprogram. Vi får säkert se någ-
ra av dessa elever i Älvdalen i framtiden. 
Även om inte Timbersport lockar, finns 
det många andra spännande utbildning-
ar att välja bland: Skogsmaskinförare, 
Skogs- och miljötransporter, Natur- 
och äventyrsguide, Jakt- och fiskegui-
de, Upplevelsekök, Ledarskap och häl-
sa på Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Anläggningsmaskinförare eller varför inte 
Internationell svetsare!

Men idag är det Skogens Mästare som 
gäller och en 13-åring lever i nuet. Det har 
de visat genom sina kunskaper och engage-
mang, trevliga sätt och positiva inställningar.
Skogens Mästare 2013 blev klass 7A från 

Perslundaskolan i Ockelbo. De fick hela 61 
poäng av 72 möjliga. Tvåa med 58 poäng 
kom klass 7B från samma skola. Leksands 
två parallellklasser 7C och 7A från 
Sammilsdalsskolan kom inte långt efter som 
tredje- och fjärdepristagare. Alla elever fick 
välförtjänta pris med sig hem. För 10 000 
kronor som gick till förstapristagarna från 
Ockelbo kan man komma långt.

 – England! Var det en lyrisk yngling som 
sa framme vid prispallen. Ockelbo kamma-
de även hem andrapriset på 5 000 kronor 
och Leksand fick 3 000 respektive 2 000 
kronor med sig hem. Kan tro att det är fler 
klasser som anmäler sig nästa år!

Hur var formeln? Säkerhet, styrka och spänst kan kortfattat sammanfatta Hanssons uppvisning.              Snöret brinner av! Hur högt är trädet?
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STENÅLDERSHUSET PÅ FINNHED

Det hela började redan för 4 000 år sedan, 
men boplatsen hade aldrig upptäcks av 
oss nutidsmänniskor om inte projektet 
Skog och Historia hade dragits igång 
genom Bertil Hedman på Skogsstyrelsen 
år 1997. Gerhard Flink anställdes till att 
utbilda ett 30-tal deltagare och att leda 
fältarbeten i skogarna. Uppgiften var att 
hitta kulturlämningar. Fornlämningar är 
lagskyddade och genom att identifiera och 
kartera fynden skulle risk för skadegörelse 
minskas i framtiden. Tusentals kolbottnar, 
kojgrunder, fångstgropar, blästplatser med 
mera hittades och finns beskrivna i både 
Skogsstyrelsens databas liksom centralt på 
Riksantikvarieämbetet i Stockholm. 

Utbildning skedde bland annat genom 
att deltagarna fick besöka redan kända 
fornminnen. Ett antal fångstgropar var 
kända vid Finnhed och ett träningspass 
förlades där. En deltagare hittade skörbränd 
sten i markberedningspår. Under helgen 
granskades Finnhed noggrant och då 
framkom unika fynd av huslämningar från 
stenåldern. 

TVÅ HUSGRUNDER

Inom det centrala boplatsområdet hittades 
två husgrunder. En grund var extra 
tydlig och belägen nära skogsbilvägen till 
Svartberg. I vägslänten syntes skörbränd 
sten från husets härdar samt diverse 
fynd, till exempel hittades brända älgben, 
skrapor som använts till att skrapa skinnen 
fria från kött etc. Ett mycket intressant 
fynd framkom som visar på den forntida 
vapentekniken. Ett sandstensföremål med 
en ränna hade använts till att forma pilskaft. 
Pilskaftglättare påträffas ibland på boplatser 
och har även hittats på den stora boplats 
som fanns vid Nässjöns västra strand. 
Husgrunden vid Finnhed uppmättes och 
visade sig vara omkring 15 meter lång och 
kan ha haft en golvyta på omkring 50 kvm.

VUOLLERIMHUS

Husgrundstypen kallas Vuollerimhus eller 
med en mer teknisk term ”Boplatsvall”. 
Namnet kommer av att man 1983 upptäckte 
en stor nedsänkt golvyta omgiven av en 
bred låg vall invid sammanflödet mellan 
Stora och Lilla Lule Älv vid Vuollerim. Den 
undersöktes och visade sig vara en grund 
till ett boningshus från stenåldern. Det var 
över 4000 år sedan man byggde och levde 
där och arkeologerna kunde se fascinerande 
detaljer. Gropar med skörbränd sten fanns 
både ute och inne i huset och det förefaller 
som man konstruerat en rökgång under 
golvet. En tidig form av golvvärme! Kolskikt 
i vallen visade att takstolar funnits. Den 
nedsänkta golvytan och sandvallarna som 
bildade väggar och ett lågt tak medförde att 
man bättre kunde behålla värme vintertid. 
Som i en senare avhandling visats tycks 
hus av denna typ ha funnits på platser där 
vattendrag möts och där läget i en jakt och 
fiskemark är bra. Efter avhandlingen kallas 
sådana platser ”Vinterbyar i Norrlands 
inland”. De var endast kända i Norrland 
tidigare.

VINTERBY

Finnhed var en sådan vinterby. Den bestod 
av minst två hus och sannolikt två till 
några hundra meter österut. Den största 
och bäst bevarade husgrunden ligger 
alltså intill den skogsbilväg som leder upp 
mot Svartberg och Balzer fäbodar. Tyvärr 
skadades husgrunden då vägen byggdes. 
Husgrundens ena gavelhörn förstördes 
delvis genom dikesdragningen. Olyckligtvis 
skadades husgrunden än mera när diket 
rensades för ett par år sedan. Grundens 
västra vall vältes in och dolde den försänkta 
mittdelen. 

NORRLÄNDSK BOPLATSVALL

En arkeologisk undersökning skedde 
hösten 2013 i syfte att återställa 

husgrunden. Undersökningen utfördes 
genom Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) 
och leddes av Fredrik Hallgren. Fynden är 
ännu inte analyserade men allt tyder på att 
husgrunden hör till samma period som de 
norrländska boplatsvallarna. Det hus som 
låg här för över 4 000 år sedan beboddes 
av okänt antal människor men beräkningar 
tyder på att en familj med kanske några 
vuxna och barn kan ha levt här. Kanske 
tillsammans med ytterligare en eller flera 
familjer något stycke ifrån. Eftersom man 
behövde ved till uppvärmning och annat 
krävdes att familjegrupperna inte bodde 
för tätt. Finnhedboplatsen ligger i likhet 
med liknande vinterbyar solexponerat i ett 
bra läge med höjder i norr till skydd mot 
nordanvindar och med en mindre bäck 
invid berget som vattentäkt. Endast ett 
50-tal meter mot väster fanns en slinga 
av Rotälven. Nu är den avsnörd sedan 
länge och bildar en grund fågelsjö. Från 
Våmhuskölen upprinner Rymmån och den 
slingrar sig fram genom ett lågland som 
sannolikt utgjorde goda jaktmarker för älg. 

FÅNGSTFOLK

Finnhedsfolket var fångstfolk som levde av 
jakt, fiske och insamling. Älgbiotoperna 
längs Rymman var säkert en viktig del 
i försörjningen liksom fisket i älvarna. 
Älgfångst var sannolikt basnäring. 
Invid Rymman och Rotälven finns flera 
fångstgropssystem och en del av dessa kan ha 
börjat byggas under den tid när människor 
bodde på Finnhed. De människor som 
levde här hade sina grannar vid Nässjön 
och även där hittade vi en husgrund som 
ligger oskadad inne på sandplatån. De två 
boplatserna är lämningar efter människor 
som var de första som mer varaktigt bodde 
i Rotälvens dalgång.

 Gerhard Flink,
 www.landskapsarkeologerna.se

Finnhedsfolket var fångstfolk som levde av jakt, fiske och insam-
ling. Det var över 4 000 år sedan man byggde och levde där. Tyvärr 
skadades husgrunden då vägen byggdes och olyckligtvis skada-
des husgrunden än mera när diket rensades för ett par år sedan. 
En arkeologisk undersökning skedde hösten 2013 i syfte att åter-
ställa husgrunden. FOTO: Gerhard Flink och Lars-Erik Lindhamn

Ovan: Flintskrapa. Nedan: Porfyrskrapa.
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Stora bilden:
Arkeologen  studerar en av de mycket 
talrika benrester som påträffades, kan-
ske älg?

Lilla bilden längst till höger:
I det material som välts in vid dikesplöj-
ningen syns koncentrationer av  skör-
bränd sten, markerade med trästickor. 

Lilla bilden närmast till höger:
Husgrundens långsida som var svårt 
skadad är nu lagad och presenningen 
och tyngder över vintern gör att långsidan 
bör ha stabiliserats till sommaren 2014.
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• Det räcker inte att ha en äldre utbildning 
från skogsbruks- eller naturbruksgymnasi-
um. Äldre utbildningar utan teoretiska och 
praktiska prov måste kompletteras. För dem 
som har en äldre motorsågsutbildning gäller 
en övergångsfrist till den 1 januari 2015. För 
övriga började den nya lagen gälla 1 decem-
ber 2012. Skrivningen i föreskrifterna är inte 
helt enkel. Flera undantag från lagen gäller. 

• Den självverksamme skogsägaren behöver 
inte motorsågskörkort vid arbete i egen 
skog.

• Om han eller hon däremot hjälper en an-
nan skogsägare krävs motorsågskörkort. Då 
krävs att båda har motorsågskörkort.

• En familjemedlem - barn över 18 år eller 
förälder - får också använda motorsåg på 
fastigheten utan motorsågskörkort. Till fa-
milj räknas normalt inte till exempel bror 
eller svärson.

• Barn under 18 år är minderåriga och då 
krävs utbildning samtidigt som de inte får 
jobba ensamma vilket i praktiken innebär 
att även skogsägaren, föräldern, ska ha mo-
torsågskörkort. Person som varaktigt bor i 
hushållet får använda motorsåg på fastighe-
ten utan motorsågskörkort. För att räknas 
till hushållet ska man bo i samma hus som 
fastighetsägaren.

• Om man låter någon hugga ved på sin fast-
ighet mot att skogen blir röjd eller gallrad 
har man i praktiken ett arbetsmiljöansvar 
och därför måste man som skogsägare ha 
koll på att den personen har motorsågskör-
kort och skyddsutrustning.

• Den som inte följer lagens krav rörande doku-
menterad kompetens kan drabbas av vite på  
10 000 kronor.

Sedan några år tillbaka kan man som ak-
tiv skogsägare ta motor- och röjsågskör-
kort. Föreningen Säker Skog har till detta 
fått stöd från Landsbygdsprogrammet 
för att kunna utfärda utbildningscheck-
ar som i sin tur kan bidra till att fler går 
utbildningarna och bidrar till att öka sä-
kerheten i skogen. 

Nu finns det möjlighet för skogsägare att 
anmäla sig till kurser där det finns utbild-
ningscheckar. Checkerna kan inte förbo-
kas utan förbrukas i den takt ansökning-
arna kommer in. Det finns utbildnings-
check för motorsågskörkort av ett värde 
på 2 000 kr exklusive moms, samt 1 700 kr 

Äldre utbildning räcker inte!

På Säker Skogs hemsida hittar du 
närmsta utbildningsanordnare

www.sakerskog.se

Många av Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogars 2 800 
delägare är aktiva med motorsåg och röjsåg. Det viktigt att tänka 
på att det 2012 har kommit nya skärpta regler som gör det vikti-
gare än någonsin att se över sin, och även andras, kompetens 
innan man startar röj- eller motorsågen.

exklusive moms för röjsågskörkort. Säker 
Skog har blivit en förening, efter ett tio-
tal år i projektform. Dessa tio år har varit 
mycket framgångsrika och Säker Skog 
kan i de flesta aspekter betecknas som en 
succé. Styrkan i projektet har varit det 
omfattande nätverket, det vill säga att i 
stort sett alla berörda parter har deltagit 
i projektet, från Arbetsmiljöverket till 
enskilda skogsägare. Bland annat genom 
införandet av motorsågs- och röjsågskör-
kortet har Säker Skog fått en viktig po-
sition i arbetet med att öka säkerheten 
i skogsarbetet, särskilt inom det privata 
skogsbruket.

NYA UTBILDNINGSCHECKAR HOS SÄKER SKOG FÖR

MOTOR- OCH RÖJSÅGSKÖRKORT

Passa på!
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NYA REGLER
 FÖR ARBETE MED MOTORSÅG OCH RÖJSÅG 
1  DECEMBER 2012
Den 1 december 2012 började de nya reglerna i AFS 2012:01 gälla
(http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2012_01.aspx). Arbetsmiljöver-
ket sammanfattar de viktigaste förändringarna (http://www.av.se/
pressrum/pressmeddelanden/2012/38139.aspx). Det är många små
och stora förändringar, varav några väsentliga förändringar är:

En annan förändring är att föreskriften för minderårigas arbetsmiljö 
också gjorts om (AFS 2012:03). Säker Skog tolkar att det nu, förutsatt 
fysisk och psykisk mognad samt dokumenterade godkända prov, är 
tillåtet att köra motorsåg eller röjsåg med metallverktyg från 16 års 
ålder. Ensamarbete är dock inte tillåtet för minderåriga utan kräver 
att brukaren är 18 år. 

Källa: Arbetsmiljöverket. www.sakerskog.se

• Krav på varselklassade (märkta med CE EN 471) kläder på över-
kroppen för både motorsåg och röjsåg (undantag kan göras 
efter riskanalys vid andra arbeten än trädfällning). En var-
selväst utanpå huggarblusen är OK, men den får i princip 
inte täckas. Om en riskanalys visar att varselkläder inte be-
hövs för att förhindra olyckor är det dock OK att sätta röjse-
le, huggarbälte eller regnkläder utan varselklassning utanpå.  

• Sågskyddsskor (skyddsskor för motorsåg) krävs vid användning av 
röjsåg. Observera att dessa skyddsskor inte ger ett fullgott skydd 
mot skador av sågklingan annat än vid eventuell tåhätta i stål.  

• Krav på dokumenterade godkända teoretiska och praktiska prov 
för den typ arbete som ska utföras, t.ex. Motorsågskörkort. Över-
gångsfrist till 1 januari 2015. (Detta krav gäller inte egenföretagare 
som jobbar själv eller inom familjen). Vid byggarbeten gäller dock 
kompetens/dokumentationskravet även egenföretagare. Vid ar-
bete utanför egen fastighet eller tillsammans med andra blir det 
också i praktiken krav på dokumenterad kompetens även för t.ex. 
en skogsägare, eller en ”vedhuggare”.

• Tydligare krav på riskanalyser och Systematiskt Arbetsmiljö Arbe-
te, SAM.

• Tillåtet att vara mer än en inom trädets räckvidd vid utbildning.

• Efter riskanalys blir det möjligt att vara fler än en inom trädets 
räckvidd vid t.ex. svåra träd.

• Förbud att trycka eller dra i träd samtidigt som någon sågar (t.ex. 
såga under skördaraggregat). Dock tillåtet att först såga och sedan 
använda maskin som fällredskap.

• Slopat krav på fastsatt såg i skylift.

• Rekommendation att med prov kontrollera kompetensen var 5:e år.

• Säkerhetsavståndet för röjsåg är höjt till 15 m (och rimligen inte 
mindre än trädets räckvidd).

• Mätstället för kortaste kedjetandlängd är flyttat till tandens si-
doplan och satt till 2 mm. Säker Skog rekommenderar dock att 
kedjan kasseras när antingen måttet på tandens sidoplan blir 4 
mm eller smalaste stället på tandens ovansida blir 2 mm (gamla 
mätstället), vilket i praktiken med korrekt filning leder till kassering 
vid samma tandlängd som tidigare. Vid felaktig eller annorlunda 
filning (höknäbb eller liten filvinkel) kan dock kedjan bli farlig (och 
kasserad) tidigare.

• De tekniska kraven på utrustning som finns i föreskriften gäller äld-
re utrustning (inte CE-märkt). I övrigt gäller att utrustningen ska 
vara CE-märkt och följa Maskindirektivet. 
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PCSKOG

Tfn: 0251-417 00
8.00-16.00 måndag-fredag
E-post: info@pcskog.se

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116

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

Information & frågor  Älvdalen, Särna-Idre

Behöver du hjälp?

Under flera år har pcSKOG på uppdrag av 
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar 
jobbat med ajourhållning, support, sittning och 
hjälpt många skogsägare med deras skogs-
bruksplaner. Det kommer de att fortsätta med 
på uppdrag av ÄB och SIB.

För delägare i Älvdalens Besparingsskog sker från och med  
1 juli 2014 en förändring på så sätt att du som delägare aktivt 
tar kontakt med pcSKOG och tecknar avtalsservice om du så 
önskar. Du får då support på plats och fri support på telefon 
under kontorstid. Delägaren betalar fakturan till pcSKOG 
och lämnar sedan betald faktura samt betalningskvittens 
till Älvdalens Besparingsskog. Besparingsskogen ersätter din 
kostnad för avtalsservice, den betalas ut till ditt konto.

Kostnadsfri avtalsservice 
för skogsbruksplaner

 

• Telefonsupport kontorstid 

• Support på plats i Älvdalen på 
pcSKOGS kontor- en sittning på 1 
timme/fastighet där vi kan hjälpa 
till med att ajourhålla och 
utföra åtgärder i programmet

I  tecknad avtalsservice för pcSKOG Gård
får delägare kostnadsfritt:

Psst!

Vill du att 3:e part, till exempel virkes-
köpare, värderare eller dyliga ska få 
ta del av din plan? Vi hjälper dig! Vi 

behöver då en fullmakt från dig som 
ägare eftersom skogsbruksplanen 

är en personlig värdehandling.

Vi hjälper dig att installera pro-
grammet pcSKOG Gård, med 
uppdateringar, eller om du har 
andra frågor om programmet.

Vi uppdaterar de fastigheter 
som är färdiga i markbytespro-
jektet. Väntetiden är för närva-

rande 3-5 månader.

Vi hjälper dig som delägare i
ÄB och SIB att uppdatera utförda 

åtgärder i skogsbruksplanen. 

Är du ny skogsägare i
Älvdalens eller  Särna-Idre 

Besparingsskogar?
Hör av dig till pcSKOG för att 

stämma av att du har rätt upp-
gifter på fastigheten.

Gör gärna ett besök på:
www.pcskog.se/besparingen

för att få veta mer om vad  
pcskog kan göra för dig.

Kurstillfällen - Plan & Karta
För Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogars delägare.

Mer info på: www.pcskog.se/besparingen

Lördag

15
Mars

2014 v. 11

Lördag

29
Mars

2014 v. 13

Lördag

12
April

2014 v. 15
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För att kunna exportera planen krävs det att GoogleEarth 
finns installerat på datorn. Google Earth finns att häm-
ta gratis på http://www.google com/intl/sv/earth/index.
html
 
För att kunna öppna och se en plan i GoogleEarth krävs 
att den exporteras till en KML-fil, dvs en fil med ändelsen 
.kml, tex älvdalen.kml. Då kan den öppnas och läsas av 
GoogleEarth med dess satellit/flygbilder som botten.

Börja med att starta programmet och tryck på  
pcSKOG-knappen högst upp till vänster, därefter 
Exportera, välj Google Kml.
Nytt fönster öppnas. Följ nu guiden nedan.

Tips och trix i pcSKOG Gård
- bli en aktivare skogsägare du också!

1. Kontrollera att det är rätt plan som exporteras.
Klicka Nästa.

2. Välj plats där du vill att filen ska sparas.
Klicka Nästa.

3. Klicka på Exportera för att verkställa exporten.

4. När exporten är klar visas den sökväg där filen 
sparats. Du kan även klicka på Öppna Kml-fil.

Älvdalen 1:1 exporterad till Google Earth

Exportera din skogsbruksplan till Google Earth  - lärorikt och intressant!

Google Earth är en virtuell grafisk 3D-applikation där du kan se jorden från ovan. När du exporterat din plan till 
Google Earth kan du se planen ovanpå Googles kartor i datorn och du kan på detta sätt sedan också se din plan i 
din smarta telefon och surfplatta via Google Earth. 

5. När du öppnat filen är det bara att börja utforska din plan i Googles virtuella värld. Lycka till!
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Jag vaknade med en känsla av frihet. Den 
kom av de många snöflingorna som lan-
dade på mitt ansikte och baddade mig 
mjukt, som det dyraste ansiktsvatten. Jag 
öppnade sakta ögonen, det var fortfarande 
mörkt ute, men ett löfte om morgon fanns 
vid horisonten. Lätt om hjärtat och lycklig 
lyssnade jag på ljuden runt mig. Rakt fram-
för mig hörde jag Lills pärlande skratt med 
glada undertoner. Hennes norska språk med 
skratt i virvlade runt i lägret som lätta fjärilar 
och lämnade glitter efter sig. Jag hörde även 
välbekanta stämmor på mitt eget språk, älv-
dalskan. Fornnordiskan rullade runt mellan 
de två männen som småpratade framför den 
flammande elden. Kanske de pratade om 
dansen i Idre härom kvällen eller hur man 
skulle få trugorna på hästen att sitta riktigt 

En morgon i Gutulia

bra.
Lägret vaknade till liv och fler språk, dialek-
ter och skatt hördes. En idrebo som pratade 
med en trysling, en äppelbotös som frågade 
en älvdalskulla något. Alla hade något glatt 
i rösten. Det var en härlig morgon att vakna 
till. Jag förundrades över hur tjugo personer 
kunde vakna upp långt ute i skogen, långt 
från väg och hus, långt från morgondusch 
och TV - vakna upp som de alltid gjort det 
på detta sätt - samspelta, glada och ivriga att 
ge sig iväg på denna dags äventyr. Klart att 
jag kände mig som hemma.

Jag hade inte rest mig upp än, utan bör-
jade att gruffa mig ut från mitt näste. Vi 
låg på granrisbädd och på våra fällar. Över 
oss hade vi hästtäcken, sovsäckar och päl-
sar. Vi hade en lång dag framför oss genom 

Gutuliareservatet och in i Norge och vi 
ville inte vakna blöta. Det var svårttorkat 
- helst pälsarna. Nu när jag började röra på 
mig kände jag av de två milen jag gått fö-
regående dag. Eller pulsat fram snarare. Vi 
hade startat från Gutusjön, norr om Idre på 
morgonen och gått genom en stor del av 
Gutulia i obanad terräng. Eftersom jag och 
fler med mig föredrog att gå några minu-
ter före hästarna så var det ibland pulsning 
som gällde. Det gällde att gå så man inte 
blev svettig för då blev du kall. Man måste 
också ha rätt skor på sig. Själv hade jag ett 
par 45:or Lunghagskängor med två par yl-
lesockor på foten och tre sulor i botten. Jag 
snörade åt dem hårt och sedan var det bara 
att gå - i sex storlekar för stora skor! Jag har 
aldrig gått så långt och så bra någon gång.

Skorna var det första jag tänkte på att sätta 
på mig denna morgon. Fram med svettvar-
ma fötter och ned i skorna. På med vad-
malskjolen. Inte riktigt torr nedtill, men 
det hade jag inte heller räknat med. På med 
linneblusen ovanpå understället och som 
avslutning vadmalsvästen. Pälsmössan satt 
redan på och jag skulle aldrig drömma om 
att ta av den. Lederna protesterade lite när 
jag reste mig upp.

– Jag går till Pluring sa jag till min kom-
panjon, en lika nyvaken Kika.

Med hästen framför släden har jag färdats hundratals mil - tränat hästen, 
kört turister och barn och höjdpunkten har alltid varit att köra till Röros 
marknad i Norge. Det är flera med mig som älskar att utmana sig själv 
och genomföra den långa resan. Vi kör idag för vår egen skull och för 
att hedra våra förfäder forkörarna. Om jag har småbarn hemma, har blivit 
sjuk eller helt enkelt inte har en häst, då står jag över ett år. Den möjlighe-
ten hade inte dåtidens forkörare. Han eller hon körde foror för familjens 
överlevnad. Det var en viktig del av familjens försörjning. Kanske den 
enda försörjningen.

De vaknade säkert inte alla mornar med en känsla av frihet. Inte som 
den morgonen som jag upplevde i Gutuliareservatet på gränsen mot 
Norge, på tur till Röros för några år sedan.
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Hästen Pluring var hungrig på foder, vat-
ten och hö. Vattnet hämtade jag i ån, bäst 
att vara försiktig med hinken tänkte jag när 
jag tittade ned i det virvlande svarta vattnet. 
Det är en bit till Elgå idag. 

Vår turchef Sigurd hade sagt att vi skulle 
komma fram efter lunch så vi kunde vila 
på eftermiddagen. En kort dag alltså, tänkte 
jag. Hm, man vet aldrig vad som kan hän-
da. Det är bäst att ta en sak i taget. Den här 
vägen hade jag ju kämpat mig fram förr- så 
det där med den lovade eftermiddagsvilan 
i Elgå blir nog inte av. Efter morgonbestyr, 
kokning av vatten på en eld av tjärved, nog-
grann packning på släden och ryktning av 
Pluring och selning var det dags att köra. 
Jag gick några minuter före hästarna även 
denna dag. Det är en underbar, obeskrivlig 
känsla att gå genom ett orört vinterland-
skap just när solen tittar fram och på av-
stånd höra hästarnas klockor. 

Idag är jag rik tänkte jag. Mätt till hjär-
ta och själ. Och så satte jag den ena 45:an 
framför den andra tills de kom fram till 
Elgå sent på eftermiddagen.

Den vägen som vi tog från Idre och genom 
Gutulia har många forkörare kämpat sig 
igenom. Självklart gjorde de inte det för 
nöjes skull som vi idag på 2000-talet. De 
körde foror till Norge och Röros för sin 

överlevnads skull, sin egen och familjens. 
Det var dyra varor de hade i sin last, många 
gånger låg hårt slit bakom. Idreborna hade 
främst med sig skinn av räv, mård, vildren, 
utter eller lekatt. Även smör och hantverk 
förekom. Smöret skulle leveraras redan före 
jul när det var färskt och då hände det att 
på resan tillbaka tog far i gården med sig 
lutfisk till jul. Lutfisken, som förvarades i 
kalla uthus och som man knackade loss när 
man skulle äta middag, räckte hela vintern. 
Även kvinnor körde foror och en av dem 
hette Klutsjö-Marit. Hennes resor till Röros 
gick med en köroxe som dragare. 

Det Idreborna hade med sig hem i en släde 
var mjöl och spannmål eftersom det nor-
malt inte hann mogna i Norra Dalarna un-
der den korta sommaren. Mjölet fick man i 
100 kilos säckar.  Salt, sill, kaffe, brännvin 
och tobak fick också plats i foran hem. 
De som bodde i de västra delarna av Idre 
kapellag, som det hette på den tiden dryga-
de ut sin försörjning genom försäljning av 
träkol till smälthyttorna i Röros. Det var ett 
hårt jobb att kola en mila och sedan frakta 
över myrar och sjöar till Röros. Till det an-
vändes speciella kolkälkar.  Det hände då 
att kvinnorna körde foror, när männen var 
upptagna med kolningen. 
Långt in på 1800-talet gick människornas 

vandringar och handelsresor till och från 
Idre i östvästlig riktning istället för nedåt 
Sverige. Mot Älvdalen var det 80 km mörk 
och tät skog som var svår att ta sig igenom.  
Idreborna sökte sig in mot Norge eller mot 
Härjedalen och Hälsingland. Bergsstaden 
Röros var den viktigaste länken ut i världen 
för Idreborna. De första emigranterna valde 
vägen över Röros och Trondheim för att ta 
båten till Nordamerika. Genom Idre var det 
också mycket trafik med foror till Röros. 
Dessa hästforor utgjorde att väsentligt in-
slag i bygden. De betydde liv och rörelse. 
Tyvärr var det många som skuldsatte sig 
på den här tiden, kanske främst till han-
delsmannen Engzelius. Män, kvinnor och 
barn fick gå från hus och grund. Det sägs 
att när Engzelius dog 1893  ägde han 1/5 
av all mark i Särna och Idre.  Han hade ett 
orimligt inflytande över människornas liv 
och öden i dessa trakter. När hans fru slut-
ligen dog 1897 såldes allt och köparen var 
Bergslaget (i dag Bergvik Skog).

Forkörarnas historia blev aldrig nedskriv-
en, men deras berättelser gick från mun 
till mun, från generation till generation. 
Forkörarnas söner blev timmerhuggare och 
en ny kultur fick sin början. Forkörningen 
tog slut. Idag är det inte många som kom-
mer ihåg sina förfäder forkörarna.

Kylan river i skinnet 
Stormen viner över fjäll 
Nu är det bäst att forköraren har i minnet 
Vägen så han kommer hem i kväll 
  
Han har åter igen varit 
Med skinn  och smör över rikets gräns 
Han har i många år den vägen farit 
Han har mången gång huttrat i sin vargapäls 
  
Hästen har kämpat genom väglöst land 
Till Röros vackra handelsstad 
Där har forkörarn knutit nya band 
Sålt och köpt och varit glad 
  
Släden är nu full av bytesvaror 
Hästen känner dess tunga vikt 
Hästen och körarn  har mött många faror 
Men nu har de äntligen hemmet i sikt 
  
Med hästen framför släden 
Färdas körarn över sjö och fjäll 
Mot hemmet i Idre går den långa färden 
Han vet att han kommer hem till familjen ikväll 

Anna Dahlgren

Forkörar´n 
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FORKÖRNING FÖRR

Handeln mellan Sverige och Norge har 
varit riklig och forkörarna till Norge  var 
många i gränslandet. 

Vanligt var att bönderna själva körde sina 
egna varor som smör och skinn. Sedan hade 
handelsbolagen, som Engzelius, trafik med 
varor. Fororna fungerade som nutidens last-
bilschaufförer. Till exempel var dynamit 
förekommande. Folket i gårdarna ville dä-
remot inte ha dynamit hemma. Så det fick 
bara älvdalingar köra, de var lugna och sta-
bila och klarade av att sova under en gran 
istället för att som vid vanliga foror sova 
över på färdaställen. Absolut inte leksingar 
tyckte Engzelius. De hade kanske ett mer 
uppsluppet, socialt sinnelag tyckte han.

Röros i Norge var en stor handelsplats 
det var överfullt på alla värdshus  och alla 
golvytor som fanns användes. Det kunde 
vara 2-3 000 tillresande marknadsgäster, de 

Ovan: en mycket gammal bild från Älvdalen som Carl Ehrner tagit, troligen från 1880-1890-talet. Den är tagen från dåvarande hotellets vindsrum, norrut. Det är troligtvis Leksands-karlar, 
på väg till Idre och Röros. FOTO: EHF arkiv.

Idre

Älvdalen

Femunden

Korsjön

Seter

Sorken

Lomviken

NORGE

SVERIGE

Röros

Särna

flesta från den närliggande områdena, men 
även från Hedemarken, Gudbrandsdalen 
och Sverige. Rörosmarknaden har en lång 
tradition bakom sig. Den blev officiellt 
upprättad 1854 och det bestämdes att den 
skulle vara näst sista tisdagen i februari och 
de följande tre dagarna.  Folk möttes på 
marknaden från när och fjärran, inte bara 
för att köpa och sälja varor utan också för 
att träffa vänner och bekanta och knyta nya 
kontakter. Marknaden var höjdpunkten på 
året.

FORKÖRNING NU

Dalarna Femund Forkörarförening kör 
idag häst och släde över berg, genom dal, 
över sjöar och fjäll i våra förfäders spår. Det 
är vårt sätt att bevara minnet av en kultur 
som betytt mycket för människorna som 
bor i gränslandet Sverige/Norge. 1981 tog 
Jöns Fahlen och Olle Grubb upp den gam-

la traditionen att köra häst och släde  till 
Röros marknad från Klövsjö. Sedan dess 
har det blivit en tradition och flera av byar-
na i gränstrakterna har slutit upp. Bl.a. från 
Dalarna där norrmannen Sigurd Svendsen 
tog upp traditionen 1997 att köra en bit av 
Kopparleden och turen gick då från Nybo i 
Grövelsjön till Röros. 

Sedan dess har en förening bildats och de 
startar på olika ställen varje år. Den längsta 
turen Dalarna Femund Forkörarförening 
gjort är från Falun till Röros år 2003. År 
2014 startar turen den 14 februari från 
Lomviksgården i Flötningen till Röros 
marknad, sedan vänder hästekipagen tillba-
ka igen till den anrika gården belägen utan-
för Flötningen. Den 25 februari beräknar 
de sela av hästarna för den här gången.

Forkörning förr och nu

Lill-Bergtjärnen

Flyktan

Hållstugan Åsen

Anna Dahlgren
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Älvdalens Besparingsskog kommer under 2014 att be-
kosta lantmäteriförrättningar för delägarfastigheter om 
de uppfyller Lantmäteriets villkor för arronderingsförbätt-
ring. Detta beslutades på jordägarstämman hösten 2013.

Hur går det till?
1. En färdig ansökan lämnas in till Lantmäteriet. Se 

Lantmäteriets hemsida för mer info och blanketter www.
lantmateriet.se . Behöver du hjälp med att upprätta 
ansökan ringer du lantmäteriets växel tel. 0771-63 
63 63, telefontid kl. 9.00-12.00, och bokar tid med 
förrättningslantmätare Birgitta Runberg, som handlägger 
dessa ärenden. 

2. Lantmäteriet gör en bedömning av ärendet, i samband 
med att handläggningen påbörjas. 

3. Om förrättningen uppfyller villkoren om en 
arronderingsförbättring, kommer Lantmäteriet  att 
fakturera  förrättningskostnaderna till Älvdalens 
Besparingsskog 

4. Ansökan måste vara inlämnad under 2014 till 
Lantmäteriet.

Frågor och svar från Lantmäteriet::
• Vem kontaktar min rågranne som jag vill göra affärer med? 

Det gör du som fastighetsägare. 

• Vem gör värderingen av aktuell mark och vem betalar? 
Du väljer själv vem du anlitar för värdering, och det är du/
ni  som fastighetsägare som betalar värderingen. 

• Vad har Lantmäteriet för krav för att det skall bli en 
arronderingsförbättring? 
För att det ska anses bli en arronderingsförbättring ska 
förrättningen innebära att man tar bort gränser eller att 
områdesindelningen förbättras. 

• Kan graderna( jordtalen) följa med fastigheten? 
Det är fastighetsägaren som bestämmer hur andelar i 
samfälligheter (jordtalen) ska fördelas. Det finns vissa 
begränsningar vad gäller att lägga jordtal till mindre 
lantbruksfastigheter. Det är inte tillåtet att lägga jordtal till 
bostadsfastigheter. 

• Till vilken adress skall jag skicka ansökan? 
Ansökan skickas till Lantmäteriet, Box 281, 792 25 Mora. 

• Ingår det bara skogsmark i en arronderingförbättring? 
Älvdalens Besparingsskog har bestämt att 
arronderingsförbättringarna ska avse lantbruksfastigheter 
för att man ska betala förrättningskostnaderna. 
Detta innebär att förrättningar som enbart avser 
bostadsfastigheter omfattas inte.

Lantmäteriet i Älvdalen har inga fasta öppettider för mot-
tagning längre. Ring Lantmäteriets växel, tel. 0771-63 63 63 
och boka tid för ett besök på kontoret i Mora eller om det be-
döms som möjligt på kontoret i Älvdalen. De som tillfälligt finns 
på kontortet i Älvdalen är Mats Olèn och Lena Wallin. 

Arronderingförbättring
Lämna in din Ansökan till Lantmäteriet

SKOGEN SOM RESURS

Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar
i samarbete med Projekt W7 presenterar:

Att vara skogsägare är en form av företagande. 
Det går att använda skogen på andra sätt än det 
traditionella skogsbruket. Med ett företagsekono-
miskt och långsiktigt tänk kan ditt skogsägande 
bli grunden till att förverkliga din affärside eller ut-
veckla ditt skogsägande. Älvdalens och Särna-Id-
re Besparingsskogar i samarbete med projekt 
W7 bjuder in till en intressanta kväll under våren. 

Kom och låt dig inspireras av Statsarkitekt Tomas 
Johnsson som berättar om svensk träbyggnads-
tradition. Under kvällen kommer även Ulf från Be-
sparingsskogarna och berättar om hur Besparings-
skogarna ser på hot och möjligheter i framtiden.

11 mars kl 18.00
Lokalen, Älvdalen
G:a Näsvägen 6

Svensk Träbyggnadstradition
Statsarkitekt Tomas Johnsson

Med rötter i historien och blicken framåt
Vår historia, hot och möjligheter i framtiden.
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar
Förvaltare Ulf Andersson.

Vi bjuder på fika. Kostnadsfritt.

Anmälan senast 7 mars till:
Anna Dahlgren 0251-59 74 85
anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Välkommen
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Obs!

Älgjakten i Särna-Idre 
jaktåret 2013-2014 tom 
2014-01-17 
För hela Särna-Idre Älgförvaltnings-
område, ca 409 000 ha, tilldelades 
600 älgar. I dag är ca 450 älgar rap-
porterat fällda. Målet var att det 
skulle skjutas minst 90 % av tilldela-
de älgar.

Inom Besparingsskogen är jakten 
avslutad och här har 81 älgar fällts. 
Vilket är 5 mer än grundtilldelning-
en, dvs 107 %.

28 tjurar, 28 kor och 35 kalvar har 
skjutits och det är en mycket bra för-
delning. 

Älgjägarna har gjort ett mycket 
bra arbete på Besparingsskogens 
marker under höstens jakt.

Tack!
Lena Leonardsson, Jaktansvarig  SIB

Journummer för 
väghållning

Tfn: 0251-59 74 86

Bidraget för
Skogsförsäkring upphör!
ÄLVDALEN
2014 är försäkringen för skogen betald 
för dig som delägare men sedan upphör 
bidraget efter 2014.

Under 2014 har du som är delägare i 
Besparingsskogen en kostnadsfri skogs-
försäkring för din skog inom Älvdalens 
socken via Besparingsskogen och Da-
larnas Försäkringsbolag. Där ingår allt 
utom ansvar och rättsskydd! 

Kontakta Dalarnas Försäkringsbolag
Hans Jemth  för mer information.
Tfn: 023-93 160

Läsarmail: I Skogen & Kraften hösten 13” 
har det smugit sig in ett missvisande ut-
tryck i sista meningen i artikeln om Väsa 
kraftverk (sid 24-25). Sista meningen på 
sid 24: ”Slutligen kommer Väsa Kraft AB 
(Älvdalen Besparingskog och Fortum) 
att få tillbaka en i princip ny kraftsta-
tion som kommer att kunna producera 
miljövänlig och koldioxid-fri el långt in i 
framtiden”. 

Det är inte tillåtet att i marknadsfö-
ringen använda ordet miljövänlig om 
vattenkraft på detta vis. Dessutom är 
vattenkraften inte ”koldioxidfri” utan 
snarare ”oftast relativt koldioxidneutral”. 
Näringsämnen från dränkta träd och 
växter på botten skapar gaser.

Svar till läsare:
Det finns ingen helt miljövänligt sätt att 
producera energi.
Vad vi menar är att vattenkraft inte bi-
drar till att öka koldioxidutsläppen, 
vilket enligt många bedömare är den 
största utmaning mänskligheten stått 
inför.
Vi har inte alls tänkt i marknadsförings-
termer när vi använde dessa ord.

Med vänlig hälsning

Anna Dahlgren, redaktör

Svar på läsarmailResultatet av älgjakten ÄB 
2013-2014 tom 2014-01-17
Avskjutningsmål för Älvdalens ÄFO är 
752 älgar varav fällda 660 älgar eller 
88 %. Besparingsskogens mark ingår i 
tre nybildade ÄSO:
• Älvdalens Östra ÄSO med avskjut-

ningsmål 215 älgar varav fällda 195 
älgar eller 91 %.

• Älvdalens Västra ÄSO med avskjut-
ningsmål 255 älgar varav fällda 228 
älgar eller 89 %.

• Inom Malung Östra/Venjans ÄFO 
ligger Libosjöns ÄSO med avskjut-
ningsmål 11 älgar varav fällda 10 
älgar eller 91 %. 

Meningen är att avskjutningen bör ligga 
på +/- 10 % av det i skötselplanen fram-
räknade avskjutningsmålet. Därför är 
resultatet av årets älgjakt fantastiskt bra.

Bra jobbat alla som varit delaktiga!
Lars Andersson, Jaktansvarig ÄB

Ny hemsidesadress! 
www.besparingsskogen.se

ÄB och SIB tjuvstartar och byter web-
badress redan nu. Senare under 2014 
släpps den nya hemsidan så håll utkik! 
Har du önskemål om vad du vill hitta på 
Älvdalens, och Särna-Idre Besparings-
skogars nya hemsida?

Hör av dig till Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 75
E-post:
anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Nytt om Rågångar

ÄLVDALEN
Vill Du anlita en entreprenör att röja,
märka upp Dina rågångar? Kontakta 
Skogsstyrelsen.

Ulf Tegnér 0251-59 73 84

Obs!

Efterlängtat!

ÄLVDALEN

Elitidrottsbidraget
och veterinärsbidrag för 
hästar är tillbaka 2014!

Se sid 8-9

Nytt 2014 - att tänka på
vid röjning/förröjning

ÄLVDALEN 
Behovet av röjning/förröjning skall 
vara bedömt av dig som markägare 
eller eventuellt virkesköpare. Anmäl 
sedan detta till Skogsstyrelsen som 
då åker ut och prissätter objektet.

Sommarens röjningsobjekt skall 
Skogsstyrelsen få in senast 31 mars 
respektive höstens röjningar senast 
30 sep.

Detta för att underlätta planering-
en av prissättningen av aktuella ob-
jekt.

Anmäles till Skogsstyrelsen
Ulf Tegnér 0251-59 73 84

Gäller både markägare och entreprenörer
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LÖSNING SKOGSKRYSSET OKTOBER-13

GRATTIS EVA-KARIN KÄLVEROT-
LARSSON I RÅNEÅ, VINNARE AV 
SKOGSKRYSSET I HÖSTNUMMRET

AV SKOGEN & KRAFTEN!
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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RANGÖR

SOL-  
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Hittar du pågående projekt hos Skogs-
styrelsen. Här kan du bland annat få 
hjälp av projektet vid namn ”En dörr in” 
- Fördjupad myndighetssamverkan för 
skogsägare.
En dörr in heter arbetet för att förenk-
la skogsägarnas myndighetskontakter. 
Målet är att det ska vara så enkelt som 
möjligt för så många som möjligt att 
utöva sina rättigheter och fullgöra sina 
skyldigheter genom att ta del av Skogs-
styrelsens service och e-tjänster.

På: www.skogsstyrelsen.se/
Myndigheten/Projekt/
Pagaende-projekt/

En dörr in - förenklar
skogsägarnas 
myndighetskontakter 

Under perioden 2013 - 2016 har reger-
ingen avsatt 210 miljoner kronor för 
stöd till solceller med syftet att bidra till 
omställningen av energisystemet och 
till näringslivsutveckling inom energi-
teknikområdet.

Vem kan få stöd?
Stödet ges till alla typer av aktörer, både 
företag och offentliga organisationer 
samt privatpersoner.

Vilka typer av system
omfattas av stödet?
Stödet omfattar installation av alla typer 
av nätanslutna solcellssystem och solel/
solvärmehybridsystem. Installationen 
ska vara slutförd senast 31 december 
2016.

Läs mer på:
www.energimyndigheten.se

Stöd till solceller 

Över en tredjedel av Sveriges skogs-
ägare skulle kunna få ned skatterna på 
inkomster från skogen till mellan 13 
och 25 procent. Det är resultatet av de 
senaste årens ändringar av egenavgif-
terna samt jobbskatteavdragen.

Kunskaperna är skrämmande låga. 
Det gör att många drar fel slutsatser om 
att hugga i skogen, och låter gammal 
skog stå kvar utan förräntning i stället 
för att sköta den.

De grupper det gäller är personer 
födda 1947 eller tidigare, det vill säga 
i pensionsålder och uppåt. Enligt sta-
tistiken innebär det drygt 110 000 av 
Sveriges skogsägare, eller mer än en 
tredjedel.

Källa: Lantbruk&Skogsland
www.lantbruk.com/skog/aldre-akti-
va-skogsagare-kan-sanka-skatten-rejalt

Äldre skogsägare
kan sänka skatten
på skogen rejält

2014 är skogsägare tvungna att redovisa momsen redan den 26 februari och då ska 
eventuell överskjutande moms också vara inbetald. Efter påtryckningar kommer 
denna regel nu med stor sannolikhet att ändras igen.
Regeringens förslag som nu är ute på remiss innebär att man ska gå tillbaka till 
redovisning av moms i samband med att inkomstdeklarationen lämnas in i maj. I 
förslaget finns också möjligheten att kunna vänta med att betala in momsen först 
i samband med deklarationen. Först när beslutet är taget kommer det att klarna 
vilka regler som gäller under 2014.
Alla skogsägare är skyldiga att vara momsregistrerade. Är du osäker på om du är 
momsregisterad så är det enkelt att kontrollera.

1. Gå till webbsidan http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
2. Välj land och fyll i ditt personnummer följt av 01 (ex vis 650101123401).
3. Är du inte momsregistrerad går du enkelt in på www.skatteverket.se och       
hämtar blankett 

Källa: http://storaensoskog.se

Enklare momsregler?

Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar
har ny mailadress! 

förnamn.efternamn@besparingsskogen.se

Viktigt!

Tips! Tips!Tips!

Tips!



32 SKOGEN & KRAFTEN  FEBRUARI 2014 www.besparingsskogen.se

ÄB

P
E

R
S

O
N

A
L

ALLMÄNNINGSSTYRELSE/JORDÄGARNÄMND

NYA TIDER OCH NYA UTMANINGAR

Efter 35,5 år med Älvdalens Besparingsskog tackar Bo 
Persson för sig och lämnar uppdraget som ordförande i 
allmänningsstyrelsen vidare till Karl Erik Hagström. Innan 
han ger sig av på nya äventyr ber vi honom dela med sig 
av några minnen och erfarenheter han har samlat på sig 
under åren. Efter 30 år lämnar även Börje Jansson sitt upp-
drag. Börje berättar om sina tid med Besparingsskogen i 
nästa nummer.

Hur har Besparingsskogens utveckling sett ut under dina år?

Rationaliseringen inom skogsbruket har under mina år varit 
enorm, på 70-talet skedde all avverkning manuellt av huggare. I 
dag sker all avverkning av två maskinlag. Miljöhänsynen har i dag 
ett helt annat fokus i skogsbruket än det var för 30 år sedan, vilket 
kräver mycket av skogsägaren.

Besparingsskogen har utvecklats mycket positivt under dessa år . 
Investeringarna i vattenkraft som gjordes under 60 talet har utveck-
lats mycket bra och ger under goda år nästan lika stor avkastning 
som skogen. Även investeringarna i kapitalmarknaden har varit en 
viktig inkomstkälla. Detta gör att Besparingsskogen har tre ben att 
stå på vilket medför att avkastningen blir jämnare över åren.    

Finns det några höjdpunkter och speciella händelser?

Jag tycker det har varit många höjdpunkter. Vi har haft ett fint sam-
arbete i allmänninstyrelsen där vi förutom en votering på 80-talet 
kunnat resonera oss fram och fattar beslut i konsensus. Jag har även 
haft ett bra samarbete med personalen som i alla lägen ställt upp.

Extraordinära Jordägarstämmor?

Stämmorna om kraftverket i Brunnsberg under 90-talet kommer 
nog alla som deltog att minnas.

Personer/kollegor som varit extra betydelsefulla för dig och/eller för 
Besparingsskogen?

Alla anställda och förtroendevalda har på olika sätt betytt mycket 
för mig. Alla människor är olika och när alla arbetar för samma 
sak blir det väldigt positivt. När jag kom in som förtroendevald 
1975 var det framför allt Hilding Staffan, Gunnar W Andersson 
och Kurt Haga som var mina mentorer och på ett bra sätt lärde 
mig Besparingsskogens historia och förutsättningar. Börje Jansson 
som invaldes ungefär samtidigt med mig har under dessa år varit en 
nära vän och ett bra bollplank när vi stått inför olika utmaningar.  

Vad betyder Besparingsskogen för bygden i dag?

Besparingsskogen har mycket stor betydelse för oss som bor och 
verkar här, speciellt för skogsägare och jordbrukare. Det är lätt att 
bli hemmablind men när man möter människor från andra delar 
av landet och berättar om Besparingsskogen så förstår man av deras 
reaktioner att det är något väldigt bra.

Vad tror du Besparingsskogen kommer att ha för betydelse för bygden 
i framtiden?

Såvitt inte förutsättningarna för våra näringar försämras kommer 
Besparingsskogen att ha samma positiva betydelse för bygden som 
den alltid haft.

Har du några tips och visdomsord till nya ordföranden Karl-Erik 
Hagström?

Tänk på historien och blicka framåt!

Vad ska du ägna dig åt nu?

Det blir nog mycket jakt och fiske.

Namn:  Bo Persson
Ålder:  65
Utbildning:  skogsbruk
Arbete:  pensionär
Familj:  hustru, 3 barn, 7 barnbarn, 2 barnbarnsbarn
Gör på fritiden:  jakt och fiske

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN I ÄLVDALEN RUSTAR FÖR

Bo har deltagit i Älvdalens Besparingsskogs
styrelser under sammanlagt 35,5 år enligt nedan:

Jordägarnämnden
Suppleant 1976 - 1989  14 år
Ledamot  1990 - 1997  8 år
Suppleant 2000 - 2013  14 år

Allmänningsstyrelsen
Ledamot  1986 - 1987  2 år
Ordförande 1988 - 1997  10 år
Ordförande 1/7 2000 -2013  13,5 år

Samfällighetsstyrelsen
Suppleant april 1975 - april 1987 12 år
Ledamot  april 1987 - 10 okt 1996 9,5 år
Samfälligheten överfördes/fusionerades med
Besparingsskogen 10 oktober 1996

Förvaltare under denna tid:
Kurt Haga 1970- 1999 (avled 21 januari  1999)
Hans-Peter Olsson 1999-2009
Ulf Andersson 1/10 2009 -

Fr v: Bo Persson, Karl Erik Hagström samt Börje Jansson. FOTO: Anna Dahlgren
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Vem är Anders Hedén?

Jag är 48 år, är född och uppvuxen i 
Älvdalen men har även bott i Västerås 
under 10 år. Bor nu i byn Holen ca 
3 km norr om Älvdalen. Min familj 
består av sambo Ulrika och våra barn 
Marie, Anna och Viktor. För närvaran-
de jobbar jag på Fortum Generation 
AB som projektledare inom vatten-
kraft. Innan jag började på Fortum 
2002 så har jag 11 års förflutet som 
elkonsult (Rejlers Ingenjörer AB), 3år 
som driftmaskinist på vattenkraft sta-
tioner (Stora Kraft AB) samt 2 år som 
resemontör på telecom utrustningar 
(SICO Montage AB). Jag är utbildad 
till gymnasieingenjör (4 år) med el-
krafts inriktning.

Hur ser du på Besparingsskogens bety-
delse för bygden?

ÄB har en stor betydelse för såväl del-
ägare som övriga invånare och även för 
besökare i kommunen.

Hur ser du på ditt uppdrag som styrelse-
ledamot i Älvdalens Besparingsskogs 
allmänningsstyrelse?

Jag ser det som ett hedersuppdrag och 
en stor utmaning samt att jag hoppas 
att kunna bidraga främst med min 
kompetens inom vattenkraft.

Vem är Uf Lars Larsson?

Fyller 40 i år, bor i Färnäs med sambo, 
en dotter på snart 10 år samt min sam-
bos två barn som fyller 17 och 13 i år. 
Jag jobbar på Handelsbanken i Mora 
där jag är ställföreträdande kontors- 
chef. Jag har jobbat inom banksektorn 
i snart femton år, de första åren i  Falun 
och Borlänge. Dessförinnan studera-
de jag på Högskolan Dalarna där jag 
läste ekonomi och entreprenörskap.  

Hur ser du på Besparingsskogens bety-
delse för bygden?

Besparingsskogen är viktig för 
Älvdalen. Både genom att man skapar 
arbetstillfällen, direkt och indirekt via 
entreprenörer samt att man är bra för 
samhällsutvecklingen i stort genom bi-
drag både till byarna och till delägare.  
I mitt jobb träffar jag många skogs-
ägare och entreprenörer och när man 
berättar om hur fördelaktigt det är 
att vara skogsägare i Älvdalen så tror 
många inte att det är sant. 

Hur ser du på ditt uppdrag som styrelse-
ledamot i Älvdalens Besparingsskogs 
allmänningsstyrelse?

För mitt uppdrag i allmänningssty-
relsen känner jag mig väldigt ödmjuk 
och hedrad. Jag hoppas och tror att jag 
ska kunna tillföra en del till styrelsens 
arbete och utveckling. 

Hur ser din historik inom Besparings-
skogen ut?

Skogsägare sedan 1975 samt suppleant 
och ordinarie ledamot i allmännings-
styrelsen. 

Hur ser du på Besparingsskogens bety-

delse för bygden i dag?

Den har stor betydelse för sysselsätt-
ningen i bygden samt för jordägarna.

Hur ser du på framtiden för 
Besparingsskogen?

Nya pålagor inom skog och kraft 
kommer att påverka oss, dock tror jag 
att framtiden bådar gott.

Vad tror du Besparingsskogen kommer 
att ha för betydelse för bygden i framti-
den?

Den är och kommer att bli mycket vik-
tig för samhällsutvecklingen.

Hur ser du på sammansättningen i den 
nya styrelsen?

Vi är en skara människor med olika er-
farenhet och kompetens vilket gör att 
vi kompletterar varandra väl i de olika 
spörsmålen.

Hur ser du på ditt uppdrag som ordföran-
de i Älvdalens Besparingsskogs  allmän-
ningsstyrelse?

Stort förtroende och en ära att föra 
arvet vidare efter våra förfäder. Samt 
skapa goda förutsättningar för ett bra 
skogsbruk.

Namn:  Karl Erik Hagström
Ålder:  46 år
Utbildning:  Gymnasium samt
universitet inom ekonomi.
Arbete:  Egen företagare 
Familj:  Sambo m m
Bor i: Älvdalen
Gör på fritiden: Umgås med familjen
och tillbringar mycket tid i fjällen.

I nästa nummer berättar Börje Jansson om sina 30 år inom Älvdalens Besparingsskog.

Älvdalens Besparingsskogs allmänningsstyrelse består idag av: från vänster, Anders Hedén, ledamot. Ulla Schütt, ledamot. Karl Erik Hagström, ordförande. Sture Björk, vice ordförande. 
(förvaltare Ulf Andersson) Uf Lars Larsson, ledamot. Suppleanter (ej på bild) Jan Nerelius,  Roland Back, Maria Nilsson, Birger Larsson. FOTO: Tobbe Nilsson.

I år ser man ett par nya ansikten i allmänningsstyrelsen. Vi hälsar Karl Erik 
Hagström, tidigare ledamot, nu ny ordförande, Anders Hedén, ledamot och Uf 
Lars Larsson, ledamot välkomna och passar på att ställa några frågor.
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Ordförande: Arne Schedvin. V. ordförande: Mats Bysell. Ledamöter: 
Lars Balstadsveen. Benny Nilsson. Ingemar Hermansson 
Suppleanter: (ej bild). Svante Olsson. Ingemar Enarsson.
Kent Eriksson. Yngve Hedlund.

 SÄRNA-IDRE ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Ordförande Roland Back. V. ordförande Lennart Rytter. Ledamöter: Kjell Halvarsson. Torbjörn Fält. Birger Larsson. Susann
Persson. Anna Axelsson. Anna Beronius. Magnus Lewenhaupt. Suppleanter: (ej bild) Karin Eriksson. Tommy Jågas. Erik Estenberg.

ÄLVDALEN JORDÄGARNÄMND

Ordförande: Lars Balstadsveen. V.ordförande Benny Nilsson. Ledamöter: Sivert 
Jonsson. Per-Göran Nilsson. Sören Karlsson. Agne Olsson. Suppleanter: (ej bild). 
Kent Eriksson. Jan Larsson. Knut Eriksson. 

IDRE JORDÄGARNÄMND

Ordförande: Stefan Mattsson. V. ordförande: Lena Leonardsson. Ledamöter: Ole Spånberg. 
Tomas Dahlqvist. Ingemar Hermansson. Sören Nygårds. Yngve Hedlund. Suppleanter: (ej bild). 
Ola Jönsson. Stefan Mokvist. Björn Hermansson. Ulla Back Olsson.

SÄRNA JORDÄGARNÄMND

Ordförande: Karl Erik Hagström. V. ordförande Sture Björk. Ledamöter: 
Ulla Schütt. Anders Hedén. Uf Lars Larsson. Suppleanter: (ej bild) Jan 
Nerelius. Roland Back. Maria Nilsson. Birger Larsson.

ÄLVDALEN ALLMÄNNINGSSTYRELSE 
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ANNA DAHLGREN
Delägarinformation
0251-59 74 85

JAN NORELL
Näringsbidrag,
arbetsmiljö
0251-59 74 73

HÅKAN LISSMAN
Samordnings- system-
och råvaruansvarig
0251-59 74 72

ANN HALVARDSSON
Lokalen bokning
0251-122 33
lokalen@besparingsskogen.se

LENA LEONARDSSON
Produktionsledare
planering, Jaktansvarig SIB
0253-59 67 61

DANIEL HERRDIN
Vägansvarig ÄB
0251-59 74 71

ANN-SOFI PERSSON
Administration SIB
0253-100 07

MAUD NYMAN
Lokalvård Särna

KNUT ERIKSSON
Vägansvarig SIB
0253-59 67 62

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

STEFAN WESTLING
076-105 20 08

HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
0251-59 74 84

Garaget ÄB
E-post:  garaget@besparingsskogen.se
Journummer  väghållning
0251-59 74 86

Fältplanerare ÄB
ANDREAS BERGLUND 076-845 83 03
KURT MALM 073-069 97 41

Skogsvård ÄB

TOMAS ANDERSSON 
LENNART KARLSSON
OLLE ÅHS
ANNA LOOK
FREDRIK LARSSON
MARTIN WESTERLING
PATRIK NORELL
JÖRGEN WESTERLING
HÅKAN STAFFANSSON

Skogsvård SIB
070-567 03 69

Särna-Idre Besparingskog
Växel: 0253-100 07
Fax: 0253-103 87
E-post: info@besparingsskogen.se
Post- och besöksadress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
webb: www.besparingsskogen.se

Älvdalens Besparingsskog
Växel: 0251-106 95
Fax: 0251-108 95
E-post: info@besparingsskogen.se
Besöksadress: Dalgatan 99
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen
webb: www.besparingsskogen.se

Ny mailadress! För att maila till Besparingen skriv: förnamn.efternamn@besparingsskogen.se

ANNELIE NORIN
Ekonomiadministratör
0251-59 74 75

ULF ANDERSSON
Förvaltare
0251-59 74 70

TERESE FOLKESSON
Ekonomi- och 
löneadministratör
0251-59 74 83

LASSE ANDERSSON
Fastigheter, markköp
Jaktansvarig ÄB
0251-59 74 76

JONAS SVENSSON
Produktionsledare Skogsvård
0251-59 74 77

PER-OLOV PERSSON
(mail: p-o.persson)
Produktionsledare drivning
0251-59 74 78

FÖRVALTARE

ADMINISTRATION

SKOG

SKOGSBRUKSLEDNING

AVVERKNINGSPLANERING

JONAS HÅRDÉN
Fältplanerare ÄB, NVB
0251-59 74 82

STEFAN MATTSSON
Fältplanerare SIB
0253-59 67 67

SKOGSVÅRD

URBAN MATTSSON
Skogsvårdsplanerare
0251-59 74 81

DRIVNING

VÄGAR

STABER

NÄRINGSBIDRAG

FASTIGHETER, JAKT

INFORMATION, UTBILDNING, PROJEKT

LINA NYSTRÖM
Ekonomichef
0251-59 74 79

BERT ÖSTENSSON
JIMMIE HALLSTRÖM
KRISTOFER SPÅNBERG
ÖSTEN JOHANSSON
LARS STAFFANSSON, 
TORBJÖRN HALVARSSON 
JAN-ERIK BAGG
072-204 61 79

P
E

R
S

O
N

A
L

KONTAKTUPPGIFTER
ÄB
SIB

KENNETH LARSSON
076-767 77 22

JAN-OLOV LARSSON
076-767 77 23

PER GULLIKS
076-105 20 06



FINN FEM FEL

Två likadana bilder ? 
Nej, inte riktigt. Fem detaljer skiljer dem åt. Kan du hitta dem?
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Skicka in ditt svar senast 1:a maj till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

FINN FEM FEL!

Kom ihåg!
Skicka med namn, adress och telefonnummer.

Ta hjälp av barnen!

1:a, 2:a & 3:e pris!
Ryggsäck med innehåll som 
gör att du klarar dig i skogen.

Ringa in de fem felen!
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Vill du se en större bild? ”Finn Fem Fel” finns även på vår hemsida under fliken tävling.

FINN FEM FEL

Två likadana bilder ? 
Nej, inte riktigt. Fem detaljer skiljer dem åt. Kan du hitta dem?

Två likadana bilder? Nej, inte riktigt.
Fem detaljer skiljer dem åt. Kan du hitta dem?

NÄSTA NUMMER
HÖSTEN 2014
TEMA -
VATTENKRAFTEN

REPORTAGE -
DAMMVAKT I SÄRNA

BÖRJE  BERÄTTAR

DELÄGARE I FOKUS

SKOGSKRYSS

ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
Besöksadress: Dalgatan 99. Postadress: Box 65, 796 22 ÄLVDALEN
Tfn: 0251-106 95
Besöks- och postadress: Särnavägen 117A, 790 90 SÄRNA
Tfn: 0253-100 07. Fax: 0253-103 87
E-post: info@besparingsskogen.se
På internet: www.besparingsskogen.se

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?Tipsa oss!
Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85
E-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Ring eller maila:

www.besparingsskogen.se

JORDÄGARSTÄMMA
ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

22/5 KL 18.00

JORDÄGARSTÄMMA
SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

23/5  KL 18.00
Med reservation för eventuella ändringar.


