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är detta skrivs har vi på förvaltningen precis avslutat arbetet
med att färdigställa årsredovisningarna för Älvdalen och Särna-Idre
Besparingsskogar. Tittar vi tillbaka på året
var 2012 i många avseenden ett speciellt år. Ibland påverkar naturkrafterna oss
och det fick många känna av när stormen
Dagmar svepte fram under julhelgen 2011.
Skadorna på vår skog blev begränsade,
men det påverkade Besparingsskogarna
indirekt. Framför allt skapades ett massavedsöverskott och medföljande leveransproblem. Detta medförde att andra
drabbades mycket värre av stormen. Vi
har sedan under hela året påverkats av
höga vedlager. Under mars i år (2013) har
vi äntligen haft möjlighet att ta ner bilvägslagret till normal nivå.
Förutom stormen påverkades våra
kunder och därmed Älvdalen och SärnaIdre Besparingsskogar av finanskrisen
i Europa. Det var framför allt den starka kronan som påverkade den svenska
skogsindustrins konkurrenskraft negativt.
Detta medförde att vi stundtals även hade
svårt att få leverera timmer. Under sista
kvartalet återgick dock timmerleveranserna till det normala.
Det lägre resultatet från skogen jämfört
med de senaste åren påverkas framför allt
i Älvdalen av att 2012 är första året då vi
tillämpar de lägre avverkningsnivåerna
som beslutades av stämman 2010.
Den starka kronan påverkade även elpriset negativt ur vår synvinkel. Kronkursen
tillsammans med mycket vatten i våra magasin och låg förbrukning sänkte elpriset
till rekordlåga nivåer under sommaren.
Besparingskogarnas
kapitalplaceringar har utvecklats mycket bra under
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året och det har gjort att resultatet för
Besparingsskogarna efter omständigheterna blivit relativt bra.
Under sommaren 2012 inleddes även
förhandlingar med Fortum om att köpa
ett antal mindre kraftverk i Dalarna.
Förhandlingarna slutade med att Älvdalen
och Särna-Idre Besparingsskogar tillsammans genom det nybildade kraftverksbolaget ÄSI Kraft AB köpte Streamgate
Valley AB av Fortum. ÄSI Kraft AB ägs
till 70 procent av Älvdalen samt till 30
procent av Särna-Idre Besparingsskog.
Syftet med affären är att driva kraftverken i Lemmån och Ryssån i egen regi.
Produktionen i bolaget kommer att ligga
på cirka 7 GWh. Ingen personal kommer
att finnas i det nya bolaget utan tjänsten
kommer att köpas av Besparingsskogen.
Vid köpet av Streamgate fanns även tre
andra små kraftstationer. Dessa har sålts
vidare då de inte passade in driftsmässigt
i vår verksamhet.
Sista april slutade två kära medarbetare som arbetat många år på
Besparingsskogen. Tillsammans har
de jobbat 45 år på företaget. Jag vill på
Besparingsskogarnas vägnar rikta ett
stort tack till Margaretha Hårdén och Anita
Andersson som nu blir pensionärer. Vi
kommer att sakna er. Ett stort tack till er!
Hoppas ni får en trevlig läsning
Ulf Andersson, förvaltare ÄB och SIB
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ÄSI KRAFT AB OCH
STREAMGATE VALLEY AB

ÄSI Kraft AB är ett nybildat bolag som ägs till 70 procent av
Älvdalens Besparingsskog
och till 30 procent av SärnaIdre Besparingsskog. Bolaget
bilades 2012 i syfte att förvärva
sex kraftverk av Fortum.
Kraftverken förvärvades genom köp av
aktierna i bolaget Streamgate Valley AB där
Fortum valt att placera verken. De sex kraftverken är Lemmåns Kraftverk, Ryssa Övre
och Nedre Kraftverk, Flatåns Kraftverk
i Dala Järna, Lindesnäs Kraftverk samt
Faluåns Kraftverk. Förvärvet genomfördes
31 oktober 2012. Redan den 30 november
2012 såldes kraftverken i Dala Järna och
Lindesnäs. Under början av 2013 såldes
även kraftverket i Falun. Skälet till försäljningen av de tre kraftverken är främst att
de ligger för långt bort för att kunna skötas
rationellt av egen personal samt att alla tre
även var i stort behov av underhållsinvesteringar.
Syftet är att fortsätta driva de återstående
tre kraftverken, med en årlig produktion
om cirka 7 000 MWh per år, i egen regi.
Personalen på garaget i Älvdalen har förberetts att driva och underhålla de nyinköpta vattenkraftstationerna i Ryssa och Knut
Eriksson, Särna-Idre Besparingsskog är ansvarig för driften av Lemmåns Kraftverk i
Särna.
FOTO: Tobbe Nilsson.
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Organisation ÄB Kraftproduktion
FÖRVALTARE

DRIFTLEDNING

VÄSA
KRAFTVERK
50 %

EKONOMI

BLYBERGS
KRAFTVERK
33 %

ROTS ÖVRE
KRAFTVERK
50 %

ÄSI KRAFT AB
70 %

KRAFTEN

Sedan tidigare är Älvdalens Besparingsskog
delägare i Väsa Kraftverk med 50 procent,
Blybergs Kraftverk med 33 procent, Rots
Övre Kraftverk med 50 procent, samt Dala
Vind AB med 10,6 procent.

DALA VIND AB
10,6 %

STREAMGATE
VALLEY AB
100 %

Organisation SIB Kraftproduktion
Sedan tidigare är Särna-Idre
Besparingsskog delägare i
Dala Vind AB med 7,8 procent.

FÖRVALTARE

DRIFTLEDNING

EKONOMI

ÄSI KRAFT AB
30 %

DALA VIND AB
7,8 %

STREAMGATE
VALLEY AB
100 %

ÄSI KRAFT AB

STREAMGATE
VALLEY AB

LEMMÅNS KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 0,59 MW
Utbyggnadsvattenföring:2,5 m³/s
Medelvattenföring: 1,9 m³/s
Fallhöjd: 30 meter
Årsmedelproduktion: 2,1 GWh

www.besparingen.com

RYSSA ÖVRE KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 0,7 MW
Utbyggnadsvattenföring: 4,0
m3/s
Medelvattenföring: ca 3 m³/s
Fallhöjd: 19,2 m
Årsmedelproduktion: 2,0 GWh

RYSSA NEDRE KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan levererad av Turab
Stationseffekt: 0,6 MW
Utbyggnadsvattenföring: 4 m³/s
Medelvattenföring: ca 3 m³/s
Fallhöjd: 17,3
Årsmedelproduktion: 2,0 GWh
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Drivningsansvarig för Besparingsskogarna
RÄTT SORTIMENT, RÄTT VOLYM OCH I RÄTT TID
Det är dags för del två i serien där vi tar en titt på hur arbetet inom den nya organisationen för skogsverksamheten
ser ut. Vi träffar produktionsledaren för drivning och avverkningsentreprenörerna.
Per-Olov Persson arbetar som produktionsledare och ansvarar för avverkningarna på
de tre besparingsskogarna: Älvdalen, SärnaIdre och Norra Venjans Besparingsskogar.
Med utgångsläge av vad som finns i
traktbanken som traktplanerarna tagit fram
lägger P-O budget och en avverkningsplan
för de tre Besparingsskogarna. Varje höst
kontrakteras kommande års virkesvolymer
hos de olika kunderna. En månadsvis leveransplan för kommande år läggs upp för
varje kund. P-O ansvarar för att kunderna
får rätt sortiment, rätt volym och i rätt tid.
Han förändrar avverkningsplanerna beroende på hur produktionen i avverkningarna
fortlöper, hur utfallet av de olika sortimenten blir i förhållande till de planerade, väderlek eller andra faktorer.
– Det är viktigt att vi levererar det som
avtalats, säger P-O.
P-O upphandlar avverkningstjänster och
har fyra entreprenörer kontrakterade inklusive Älvdalens Utbildningscenter. Ibland
är det sex maskingrupper igång samtidigt.
Inför varje trakt som ska avverkas, vidtas
olika åtgärder före avverkning det kan vara
en virkesorder som upprättas via SDC,
maskinGIS, traktkarta, traktdirektiv, vältlappar, apteringsinstruktioner och prislista
till apteringsdatorn för aktuella kunder som
skickas ut till maskinlagen. Andra åtgärder
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kan vara trampning, säkerhetsinstruktioner vid kraftledning, kontakter med vägansvarig för vägunderhåll eller tillstånd.
Transportorder skickas till transportör för
frakt av virket till kunderna.
Under tiden avverkningen pågår görs
uppföljningar som till exempel produktionsmål, leveransplan, virkeskvalitet och
längdkapning. Väglager redovisas varje
vecka för varje Besparingsskog till de olika
kunderna och vägansvarig. Det är en daglig
kontakt med transportör och våra entreprenörer.
MASKINFÖRARE SKOGENS STRIDSFLYGARE

– Maskinförare har ett ansvarsfyllt arbete
som kräver en bred och god yrkeskunskap.
Det krävs förutom att kunna köra skördare
och skotare, kunskaper i virkestillredning
(aptering), planering, natur och kulturmiljövård, reparations- och underhållskunskaper. Skördarförare kan jämföras med en
stridsflygare när det gäller antalet beslut per
tidsenhet. Det är stora värden i virket som
avverkas. En maskingrupp kan hantera virke för ett värde uppemot 30 miljoner kronor under ett år. Goda kunskaper i aptering
är därför viktigt för att få ut högsta virkesvärdet. Dagliga kontroller av mätutrustningen krävs, så att den är rätt kalibrerad.
Mäter skördaren fel riskerar man att tappa

stora värden på kort tid, säger Per-Olov.
Det ställs allt hårdare krav på skogsbruket från flera håll när det gäller natur och
kulturmiljövård. Besparingsskogarna är
certifierade under PEFC och ska tillsammans med skogsvårdslagen uppfylla dess
krav. Dessutom har Besparingsskogarna en
egen policy att följa. Tunga maskiner, den
största 40 ton inklusive last, ska klara avverkningen utan att orsaka skador på mark
och vatten. Ibland behövs det till exempel
byggas broar över bäckar eller annan känslig
mark. Goda kunskaper i natur och kulturmiljövård och en bra planering innan avverkningen är en förutsättning för ett lyckat
resultat. Samtidigt ska produktionen hållas
på en hög nivå. Stillestånd på maskiner ska
minimeras, också reparation och et behövs
underhållskunskaper inom elektronik, hydraulik med mera.
– Westlings Skogsentreprenad AB och
Ingemar Pell Skogsentreprenad AB är de
som kör heltid åt ÄB. De har mångårig
yrkeserfarenhet och har ett gott samarbete
med ÄB. De är välutbildade och är certifierade under PEFC. För att upprätthålla hög
kunskapsnivå och vara med i utvecklingen
har vi kontinuerligt utbildningar i till exempel arbetsmetodik, säkerhet, natur och
kulturmiljövård, säger Per-Olov.

www.besparingen.com
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Till vänster: Westlings Skogsentreprenad med fyra av sex anställda, Johan Larsson, Jimmy Westling(son åt Bengt Olov) Mikael
Olsson, Bengt-Olov Westling, saknas på bilden Martin Westling (son åt Bengt-Olov) och Sören Skoglund. Lilla bilden: Per-Olov
Persson, Produktionsledare drivning på ÄB och SIB. Ovan: Ingemar Pell Skogsentreprenad AB, med fyra av fem anställda, Peter
Emanuelsson, Fredrik Nyberg, Kim Erlandsson, Christer Lindgren, saknas på bilden Ronnie Björklund. FOTO: Tobbe Nilsson.

WESTLINGS SKOGSENTREPRENAD AB

Bengt-Olov Westling äger och driver
Westlings Skogsentreprenad AB i Älvdalen.
Företaget tog han över efter sin pappa
Einar Westling i början av nittiotalet.
Bengt-Olov har arbetat som entreprenör
åt Älvdalens Besparingsskog sedan 1999
då han som enda anställd i företaget började med att skota virke. År 2000 investerade han i sin första skördare och anställde samtidigt två personer. Sedan dess har
Westlings Skogsentreprenad kört tvåskift
året runt åt ÄB. Nu har företaget totalt
sex anställda och fyra maskiner igång. En
skotare 1110E och en skördare 1070D på
Besparingsskogen samt en skotare 1410D
och en skördare 1270D som kör både åt
Älvdalens Besparingsskog och Fiskarheden,
alla av märket John Deere.
Från början bestod trakterna främst av
äldre gallringar men det har ändrat sig under åren och dimensionerna har blivit grannare.
– Det kommer att bli mer förstagallringar
i framtiden därför är det snart dags att byta
ut en av skördarna till en modell som är mer
lämplig för det. Volymmässigt har det rullat på
ganska lika de senaste åren, Besparingsskogen
är en bra arbetsgivare och vi avverkar ca 37
000 kubikmeter virke årligen åt dem. 40 procent består av gallring och 60 procent av slutavverkning, berättar Bengt-Olov.

www.besparingen.com

Det är inte längre så vanligt att skogsentreprenörer får betalt per timme. Därför är
det i dag extra viktigt att ha moderna välanpassade maskiner som håller, för att kunna
hålla en hög produktionsnivå. Viktigast är
dock erfaren personal.
– I den här branschen är räddningen i
dag många gånger att man har bra personal
som kan sin sak och är effektiva och kunniga. Den kompetensen får man genom
erfarenhet och nuförtiden har det blivit
svårare för skogsentreprenörer att anställa
nyutbildade maskinförare. Det är synd, säger Bengt-Olov.
INGEMAR PELL
SKOGSENTREPRENAD AB

Sedan två år tillbaka är det Ronnie
Björklund, son till Ingemar Pell, som driver
företaget Ingemar Pell Skogsentreprenad
AB. Företaget har varit avverkningsentreprenör åt Älvdalens Besparingsskog sedan
åttiotalet. I dag har Ingemar trappat ner
och lämnat över till sonen. Ingemar finns
fortfarande med i bakgrunden och hjälper
till här och där. Företaget har fem anställda med Ronnie inräknat och tre maskiner
i gång. En skördare Rottne H14, en skotare Timberjack 1710 och en skotare Rottne
SMV. Ronnie kör själv dagtid med den
äldsta skotaren medan de andra maskinerna
körs i tvåskift.

SKOGEN

ORDLISTA
Aptering: Uppdelning av trädstam i sortiment.
Apteringsdator: Medan skördaren kvistar
stammen mäts längd- och diameter succesivt.
Samtidigt finns aktuell prislista på timmer och
massaved till aktuella kunder inprogrammerat.
Apteringsdatorn gör hela tiden beräkningar på
vad som är mest lönsamt i förhållande till diameter och längd.
MaskinGIS: Geografiskt informationssystem.
Används i maskinerna för att navigera i trakten
under avverkningen och logga körstråken.
Innehåller information om trakten.
SDC: Skogsnäringens IT-företag. Hanterar all
virkesredovisning i Sverige.
Traktplanerare: Arbetar med att planera områden som ska avverkas.
Trakt: Område planerat för avverkning. Området, trakten ritas in på sk traktkarta.
Traktdirektiv: Innehåller information och instruktioner som behövs vid avverkning av trakt.
Traktbank: Samling med planlagda avverkningstrakter färdiga att avverkas.
Trampning: Maskinell packning av myr eller
blöt mark, med avsikt att tjälen ska nå ner så
att uttransport av virke möjliggörs vintertid
utan att skada marken.
Virkesorder: Grunden för redovisning av virkesaffären och för styrning av virkesflödet. Nyckeln
till inmätning, redovisning, uppföljning, transport och lagerhantering.
Vältlappar: Lapp för märkning av virket med rätt
identitet (virkesordernummer) och leverantör

– Det är Älvdalens Besparingsskog som
i huvudsak är vår största uppdragsgivare.
Våra uppdrag består av slutavverkningar
och avverkningsvolymen ligger på omkring
65 000 kubikmeter per år, säger Ronnie.
Trots en stadig uppdragsgivare kan
det vara tufft att vara entreprenör i den
konjunkturkänsliga
skogsbranschen.
Den senaste tidens pressade priser sätter många skogsentreprenörer på prov.
– Vi har god kontakt med Besparingsskogen
och tillsammans med Per-Olov hjälps vi åt
för att leverera ett bra sortiment och få ekonomi i uppdragen. Det kan vara en balansgång men som företagare måste man se ljust
på framtiden, säger Ronnie.
Särna Skogstjänst AB är avverkningsentreprenören som i huvudsak är verksam i Särna-Idre
området när de kör åt Besparingsskogarna. Ett
reportage om Särna Skogstjänst fanns med i
Skogen och Kraften i april 2011. Det finns att
läsa på Besparingsskogens hemsida:
www.besparingen.com
I nästa nummer berättar Jonas Svensson,
produktionsledare för skogsvård, om sitt
arbete på ÄB, SIB och Norra Venjan, NV.
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JAKTÅRET 13/14

JAKTÅRET 2013/2014
INOM BESPARINGSSKOGARNA
JAKT

FOTO: Tobbe Nilsson.

Det nya älgförvaltningssystemet sjösattes i januari 2012 och redan
samma år anpassades tilldelningen av älg efter den nya förvaltningen.
JAKT INOM ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG

För Älvdalens Besparingsskog resulterade
det i en tilldelning på 108 vuxna och 108
kalvar på de 81 027 ha som licensområdet
omfattar. Av de vuxna fälldes 67 tjurar och
41 kor alltså 100 procent, samt 2 tjurar och
1 ko som av veterinär blev klassade som
otjänliga. Av kalvarna fälldes 44 tjurkalvar
och 41 kvigkalvar, vilket motsvarar 44 procent av totala avskjutningen.
– Det är en bra höjning från tidigare år
då kalvandelen legat mellan 35-40 procent.
Det är bra jobbat, säger Lars Andersson,
jaktansvarig på Älvdalens Besparingsskog.
Älgobsens inrapporterade mantimmar
till www.viltdata.se är en annan positiv
siffra. Den har ökat väsentligt detta jaktår vilket är mycket positivt eftersom det
är en mycket viktigt faktor när man upprättar avskjutningsmål inom de nybildade
Älgskötselområdena.
– Jag hoppas att jägarna känner ett ansvar
och att de fortsätter att sköta inrapporteringen till www.viltdata.se, säger Lars.
Älgflyg AB genomförde en flyginventering av älg över hela Älvdalens ÄFO
(344 650 ha) under tiden 23-28 december 2012. Inventeringen genomförde under mycket goda yttre förutsättningar och
därmed blev resultatets statistiska säkerhet
mycket hög. (5,8 % CV). Antalet älgar/1
000 hektar beräknades till 6,87 i genomsnitt för hela området. Erik Aretorn, ansvarig för inventeringen säger:
– Ni har en mycket fin älgstam som ni
ska vara stolta över. De vuxna älgarna är
stora och kraftiga vilket gör att de klarar sig
bättre vid eventuella rovdjursangrepp.

ÄLGBETESINVENTERING
Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar har
beslutat att följa upp flygräkningen av älg med
en älgbetesinventering på besparingsskogarnas
marker under våren 2013. Läs mer på:

www.besparingen.com
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Inom Älvdalens älgförvaltningsområde,
ÄFO, finns idag fyra älgskötselområden,
ÄSO, och det är på gång att bildas ytterligare två ÄSO:n. Ansökningar om Älvdalens
västra ÄSO och Älvdalens östra ÄSO ligger nu hos Länsstyrelsen. Tilldelning för
Älvdalens ÄFO kommer under sommaren
och baseras på den nya flyräkningen samt
älgobs från föregående år. Resultatet av vårens älgbetesinventering kan även komma
att påverka tilldelningen framåt sett.
Flygräkningen kommer att följas upp av
en älgbetesinventering på hela älgförvaltningsområdet under våren 2013.
– Att hålla en kraftig älgstam kan trots
allt inte ske på bekostnad av skogsbruket.
En älgbetesinventering är därför nödvändig
för att ge oss svar på om det finns tillräckligt
med mat för antalet djur som finns i dagsläget, säger Lars.
JAKT INOM SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

Särna-Idre älgförvaltningsområde består av
ett stort älgskötselområde plus några mindre licensområden. Länsstyrelsen arbetar
med att registrera in markerna. Exakta gränser och arealer blir klara under sommaren
2013. Den 20-23 december 2012 genomfördes flyginventering av älg inom SärnaIdre ÄFO - totalt 394 780ha. Inventeringen
visade att älgstammen ökat sedan förra inventeringen 2007 från 6,3 älg/1000ha till
7,85. Andelen kalv i vinterstammen var
lågt, 19,5%. Fördelningen tjur/ko av vuxna älgar var mycket bra och enligt inventerarna var många av tjurarna riktigt stora.
– Vi har en fin älgstam men lite kalv, konstaterar Lena Leonardsson, jaktansvarig på
Särna-Idre Besparingsskog.
JAKTKORT 2013/2014
ÄB: Jaktkort börjar säljas måndag 1 juli v 27.
(Semesterstängt v. 28-31).
SIB: Jaktkort börjar säljas 12 aug v.33.
(Semesterstängt v. 28-31).

Alla de stora rovdjuren - björn, varg, lodjur och järv, samt kungsörn finns inom
Besparingsskogens marker, vilket påverkar
möjligheten till jakt. Antal skjutna älgar har
halverats efter vargetableringen och småviltjakt med drivande hund förekommer
inte längre. Föryngring av varg konstaterades första gången 2008 i Fulufjällsreviret.
Troligen föddes minst 4 valpar där, våren 2012. Vargarna rör sig nu över hela
Besparingsskogen.
– Inför höstens älgjakt ligger osäkerheten
i att vi inte vet hur många rovdjur vi har.
Resultatet från spillningsinventeringen på
björn, som genomfördes hösten 2012 kommer senare än vi trodde och vi har tyvärr
ingen hjälp av den inför årets tilldelning. Vi
har på de flesta håll svaga marker som inte
bär mer än 5-7 älgar per 1 000 hektar och
med det rovdjurstryck som vi just nu har
så har tilldelningen halverats de senaste sex
åren, säger Lena.
Flyginventeringsresultatet för älg stämmer bra med älgobsen, antal älgar observerade under de första 7 jaktdagarna, och
övriga rapporter från jägarna.
– Älgobsen är ett bra verktyg för tilldelningen och jägarna sköter det väldigt bra.
Det är viktigt att de fortsätter att rapportera
in älgobs till www.viltdata.se, säger Lena.
Totalt sköts 11 björnar inom Särna-Idre
ÄFO, av dessa sköts 2 hanar och 1 hona
på Besparingsskogens marker. Rävspillning
har samlats in i området, inget av dessa prov
har innehållit rävens dvärgbandmask.

JAKTBESTÄMMELSER
Utförlig information om jaktbestämmelser och
jaktkortspriser finns på:

www.besparingen.com
Du hittar dem under fliken för respektive Besparingsskog, klicka sedan på jakt och fiske.
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MÅL FÖR SKOG OCH KLÖVVILT
Modernt skogsbruk är viltvänligt, ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt vilt. Den nya älgförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång.
Besparingsskogarna har formulerat mål som
samtidigt bedöms nödvändiga för att uppfylla den nya älgförvaltningens intentioner.
Målen ska löpande, 1 ggr/år, utvärderas och
vid behov revideras.
HUVUDMÅL:

• Klövviltstammarna ska vara i balans med
fodertillgången.
• Det ska vara möjligt att inom
Besparingsskogarna föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
• Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar
ska vid 5 m höjd vara oskadade.
• Rönn, asp, och sälg ska kunna bli trädbildande där de är naturligt förekommande.
MÄTBARA MÅL:

• Det ska vara möjligt att inom Besparingsskogarna föryngra skogsmarken med
lämpligt trädslag
• Det ska vara möjligt att bedriva ett
ståndortsanpassat skogsbruk och välja
det trädslag som bäst utnyttjar markens
produktionsförmåga. Undantag kan göras inom kända invandringsområden,
där skogsskötseln kan anpassas för att, i
möjligaste mån, minska uppkomsten av
älgskador.
• 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5
m höjd vara oskadade.
• På ÄFO-nivå ska minst 70 % av ÄBINinventerade tallar ha förutsättningar
att förbli oskadade av klövvilt vid 5 m
medelhöjd.
• I rena tallbestånd innebär detta t ex att
för bestånd med ståndortsindex T20
minst 1400 och T16 minst 1190 tallstammar/ha ska vara oskadade av älg vid
5 m medelhöjd.(Se vidare tabell 1.)
• För att säkerställa att målet vid 5 m höjd
ska kunna nås, används ett nyckeltal

www.besparingen.com

för hur stora årliga färska skador enligt
ÄBIN som kan accepteras. Nyckeltalet
för acceptabel färsk skada anges per ÄFO
och varierar med bonitet och skadehistorik, vanligen mellan 2 och 5 %.
• Skadenivån på Besparingsskogarna ska
årligen följas upp genom att skadeinventering görs i samband med egenkontroll
vid slutröjning.
• Rönn, sälg och asp ska kunna bli trädbildande inom Besparingsskogarna där de
är naturligt förekommande.
• Konkurrensstatusen för rönn, asp och
sälg ska öka på älgförvaltningsområdesnivå. Detta innebär att där trädslagen
förekommer ska en större andel trädindivider ha en höjd som är lika hög som
medelhöjden hos barrträden.
ÄLVDALEN, SÄRNA- IDRE BESPARINGSSKOGARS FÖRHÅLLNINGSSÄTT:

Nedan följer ett ramverk för hur
Besparingsskogarna ska arbeta för att nå de
uppsatta målen.
• Ett ståndortsanpassat trakthyggesbruk
utgör grunden för skog-vilt balansen.
• Mål för skogsskötsel och naturvård ska
vara vägledande för klövviltförvaltningen.
• Mål för skogsskötsel och naturvård måste kunna nås utan stödutfodring annat
än under extraordinära vinterförhållanden.
• Klövviltstammarnas
numerär
och
sammansättning ska anpassas efter
vad fodertillgång, betesskador och
mål för biologisk mångfald medger.
Besparingsskogens uppfattning är att en
lämplig vinterstam är 5-7 älgar/1000ha.
• Måltal för älg formuleras inom respektive älgförvaltningsområde, där
Besparingsskogarnas representanter aktivt ska delta i arbetet.

JAKT

ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGARS
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• Målen ska uppnås genom en reglerad
jakt inom ordinarie klövviltförvaltning.
• Rovdjursförekomst får inte innebära att
klövviltstammarna tillåts öka om det leder till oacceptabla skogsskador.
• En tillfredsställande föryngring ska kunna ske med för ståndorten lämpligt barrträdslag utan skyddsåtgärder som stängsling eller användande av annat viltskydd.
• 90 % av arealen inom Besparingsskogarna
ska vid slutröjning ha minst 70 % oskadade stammar. (tabell 1.)
• En meningsfull älgjakt ska kunna
bedrivas av delägare och ortsbor på
Besparingsskogarnas marker. Med
meningsfull älgjakt menas att 1-2 älgar/1000ha uthålligt ska kunna skjutas.
• Älg-jaktlagen inom Besparingsskogarna
ska medverka i viltövervakningen genom att årligen rapportera älg- och rovdjursobservationer i Viltdata eller motsvarande system.
• Besparingsskogarna har för avsikt att
medverka till flygräkning av älg och
ÄBIN vart 5:e år.
Rek stamantal
efter slutröjning

70 % oskadade
stammar

G28 o
T28+

2 500

1 750

G26 o
T26

2 300

1 610

G24 o
T24

2 200

1 540

G22 o
T22

2 100

1 470

G20 o
T20

2 000

1 400

G18 o
T18

1 900

1 330

G16 o
T16

1 700

1 190

G14 o
T14

1 600

1 120

G12 o
T12

1 500

1 050

SI
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ÄLGINVENTERING 2012

Rapport efter genomförd flyginventering av
älg inom Älvdalens ÄFO och Särna-Idre ÄFO
VARFÖR FLYGINVENTERAR MAN?

Den viktigaste anledningen med en flyginventering är att den ger besked både om
det totala antalet älgar och om älgstammens
könsfördelning och kalvprocent i förhållande till vuxna. Detta ger underlag för en
genomtänkt och långsiktig älgförvaltning.
Tack vare den moderna navigeringstekniken kan man vid nästa flyginventering flyga på exakt samma sätt. Detta gör att man
får en uppföljning av det uppsatta målet i
älgförvaltningen och ett optimalt underlag
för att analysera eventuella förändringar
i älgstammen. Ett stöd för att ha kontroll
på älgstammen mellan flyginventeringarna
är Älgobs och spillningsinventeringar. Det
viktigaste sättet att kontrollera älgstammen
är dock att genomföra upprepade flyginventeringar med cirka 3-5 års mellanrum.
En enskild inventering kan inte ge något
långsiktigt prognosunderlag för den framtida älgförvaltningen. Med upprepade inventeringar och uppföljningar kan man
däremot påvisa trender. Vilket ger jägarna
möjligheten att analysera resultatet av den
jakt som bedrivits och även kunna anpassa
den framtida förvaltningen av älgstammen
mot ett önskat antal individer där hänsyn
även kan tas till rovdjurstryck, trafikpåverkan och klimatsvängningar med mera.

och skogens beskaffenhet. Metoden är vetenskapligt fastställd och för en lättläst och
ingående metodbeskrivning hänvisas till tre
skrifter :
• SLU; Fakta Skog, Flyginventering
• SLU; Inventering för adaptiv
Älgförvaltning i älförvaltningsområden
ÄFO.
• Grimsö Forskningsstation, Högskolan
i Hedmark; Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg.
Avståndet mellan inventeringslinjerna sattes till 2640 meter. Avståndet räknades
fram utifrån givna förutsättningar baserat
på uppskattningar av befintlig älgstam samt
beställarens krav på önskad noggrannhet
från inventeringen.
Navigering och positionsbestämning av
älgarna sker med ett egenutvecklat system
baserat på en GPS ihopkopplad med en
bärbar dator. Detta direktregistrerande navigationssystem är mycket fältmässigt och
bland det bästa för denna typ av inventeringar. Älgflyg AB är ensamma i Sverige om
denna typ av system.
Två helikoptrar från HeliAir Sweden har
använts vid flygningen. De var av typerna
Robinson R44 och Bell JetRanger. Båda helikoptertyprna är lämpliga för inventering
eftersom andelen glasad yta är mycket stor i
båda maskintyperna.

INVENTERINGSMETODIK

Inventeringen har genomförts med metoden Distance sampling. Inventeringen
sker längs förutbestämda flyglinjer. Dessa
är parallella och jämnt fördelade över hela
inventeringsområdet. Samtliga observerade
älgar har positionerats med hjälp av GPS.
Alla observerade älgar är med i det statistiska beräkningsunderlaget. På varje observationsplats registreras även terrängens

Övrigt observerat vilt för både
Särna-Idre & Älvdalens ÄFO
Tjäder 160 st
Orre 239 st
Kungsörn 1 st
Duvhök 1 st
Rådjur 8 st
Lo/Vargspår 3 st
Rapporten är framställd av ÄlgFlyg AB, Dala-Husby 2013-01-31
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ALLMÄNT OM INVENTERINGEN ÄLVDALENS ÄFO
delen av Älvdalens skjutfält. I ett område
Norr/NordVäst om Trängsletdammen var
det också avsevärt mindre med älg jämfört med den övriga ytan. Kartorna i slutet av rapporten visar var de observerade
älgarna befann sig vid inventeringstillfället.
Eftersom området är så stort och älgsymbolerna därför i många fall skulle hamna
ovanpå varandra har vi valt att göra tre olika
kartor. En visar älgkornas fördelning inom
inventeringsområdet, en annan visar tjurarnas fördelning och en tredje visar kalvarnas
fördelning. På kartorna finns älgarna utritade med olika färger och symboler.

Tjurar - Älvdalens ÄFO
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JAKT

Beställare av inventeringen var Älvdalens
ÄFO. Design och intensitet för inventeringen diskuterades med företrädare för området och verifierades innan flygningarna
av personal på högskolan i Hedmark, som
står för den statistiska efterbearbetningen
av insamlat material. Områdets totala areal
är ca 344 650 ha. Inventeringen utfördes
under tiden 23-28 december 2012. Hela
området inventerades utan avbrott med
undantag för julafton och juldagen. För att
effektivisera fältarbetet dessa årets kortaste
dagar fanns tillgång till en bränslebil för att
minimera stilleståndstiden i samband med
tankning mitt på dagen.

































 

 


KOMMENTARER TILL INVENTERINGEN
VÄDERFÖRHÅLLANDEN
VID INVENTERINGEN

• Inventeringen genomfördes helt och
hållet med mulet väder och stundvis
med låga moln och inslag av lättare
spridda snöbyar.
• Snödjupet var 15 - 25 cm och upp mot
40cm mot höjdlägen.
• Temperaturen var 5 – 10 minusgrader
• Vinden var svag till måttlig.
• Sikten varierade från god till mycket
god.
• Upplegan var generellt god i hela området.
I sydligaste delen bortblåst på höjdlägen.
Inventeringen genomfördes under mycket
goda, närmast ideala, förhållanden.
RESULTAT

Inventeringens utförande och design bedöms vara mycket god och ett stort antal
djur ingår i beräkningsunderlaget. De yttre
betingelserna var som beskrivet också de
bästa tänkbara.
Måttet på variation uttrycks i % CV =
Coefficient of Variation, där ett högre värde indikerar större variation (osäkerhet) i
skattningen. % CV är användbart då man
vill jämföra osäkerheten/spridningen mellan olika till exempel inventeringar, vilket
man inte kan göra med att enbart jämföra
standardavvikelse. Som tummregel kan sägas att ett % CV för viltinventeringar (oavsett vilken typ av inventering) under 20%
är bra. Ett % CV för viltinventeringar under 15 % är mycket bra.
Övriga resultat se tabell.
ÄLGARNAS FÖRDELNING
VID INVENTERINGSTILLFÄLLET

Älgstammen var relativt jämt fördelad över
inventeringsområdet, med undantag för de
allra högst belägna partierna i Norra/Östra

www.besparingen.com

• En flyginventering ger alltid en ögonblicksbild av var älgarna befinner sig
just vid tidpunkten för inventeringen.
Tolka därför punkterna som anger älgpositioner på kartan som en fingervisning om i vilken del av området älgarna
uppehåller sig vid denna del av året. Vid
ett annat tillfälle kan älgarna ha flyttat
sig till andra områden.
• Älgarna hade inte slagit sig samman i
några större flockar. Gruppstorlekarna
var mycket låga. 9 älgar var den största
observerade gruppen, men i de flesta fall
rörde det sig om 2-3 djur.
• Nästan 53 % av korna saknade kalv. Av
de kalvförande korna hade endast 10 %
dubbelkalv.

Kor - Älvdalens ÄFO
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ÄLVDALENS ÄFO 2012
RESULTAT FLYGINVENTERING
Antal älgar/1000 ha 7,85 (6,4% CV)
95% konfidensintervall 6,92 – 8,91
Antal älgar (Observerade och könsbestämda) 606 st
Totalt antal älgar inom inventeringsområdet 2944 st

Kalvar - Älvdalens ÄFO

95% konfidensintervall 2596 – 3338 st
Areal (total) 394 780 ha
Könsfördelning (av 606 st)











Antal tjurar 216 st = 35,6 %



Antal kor 272 st = 44,9 %












Antal kalvar 118 st = 19,5 %







Fördelning av kalvförande kor av totala antalet kor
Ko utan kalv 161 st = 59,2 %










Text

 






































Ko % av vuxna 55,7 %











Ko med två kalvar 13 st = 4,8 %
Tjur % av vuxna 44,3 %

 












Ko med en kalv 98 st = 36,0 %



















 


























 



























































Vuxna älgar % 80,5 %
Kalv % 19,5 %
Kalv / ko 43,4 %
Kalv / vuxen 24,2 %
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ALLMÄNT OM INVENTERINGEN SÄRNA-IDRE ÄFO

Tjurar - Särna Idre ÄFO
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Beställare av inventeringen var Särna-Idre
ÄFO. Design och intensitet för inventeringen diskuterades med företrädare för området och verifierades innan flygningarna
av personal på högskolan i Hedmark, som
står för den statistiska efterbearbetningen
av insamlat material. Områdets totala areal
är ca 394 780 ha. Inventeringen utfördes
under tiden 20 – 23 december 2012. Hela
området inventerades utan avbrott. För att
effektivisera fältarbetet dessa årets kortaste
dagar fanns tillgång till en bränslebil för att
minimera stilleståndstiden i samband med
tankning mitt på dagen.
VÄDERFÖRHÅLLANDEN
VID INVENTERINGEN

• Inventeringen genomfördes helt och
hållet med mulet väder och stundvis
med inslag av lättare spridda snöbyar.
• Snödjupet var 20 - 30 cm och upp mot
50 cm närmast fjällkanten.
• Temperaturen var 8 – 12 minusgrader.
• Vinden var svag.
• Sikten varierade från god till mycket
god.
• Upplegan var generellt god i hela området.
• Inventeringen genomfördes under
mycket goda, närmast ideala, förhållanden.

Kor - Särna Idre ÄFO
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Inventeringens utförande och design bedöms vara mycket god och ett stort antal
djur ingår i beräkningsunderlaget. De yttre
betingelserna var som beskrivet också de
bästa tänkbara.
Måttet på variation uttrycks i % CV =
Coefficient of Variation, där ett högre värde indikerar större variation (osäkerhet) i
skattningen. % CV är användbart då man
vill jämföra osäkerheten/spridningen mellan olika till exempel inventeringar, vilket
man inte kan göra med att enbart jämföra
standardavvikelse. Som tumregel kan sägas
att ett % CV för viltinventeringar (oavsett
vilken typ av inventering) under 20% är
bra. Ett % CV för viltinventeringar under
15% är mycket bra.
Övriga resultat se tabell.
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SÄRNA IDRE ÄFO 2012
RESULTAT FLYGINVENTERING
Antal älgar/1000 ha 6,87 (5,8% CV)
95% konfidensintervall 6,13 – 7,70
Antal älgar (Observerade och könsbestämda) 457 st
Totalt antal älgar inom inventeringsområdet 2368 st
95% konfidensintervall 2114 - 2653 st
Areal (total) 344 650 ha
Könsfördelning (av 457 st)
Antal tjurar 173 st = 37,9 %
Antal kor 180 st = 39,4 %
Antal kalvar 104 st = 22,8 %
Fördelning av kalvförande kor av totala antalet kor
Ko utan kalv 96 st = 53,3 %
Ko med en kalv 66 st = 36,7 %
Ko med två kalvar 18 st = 10,0 %
Tjur % av vuxna 49,0 %






• En flyginventering ger alltid en ögonblicksbild av var älgarna befinner sig
just vid tidpunkten för inventeringen.
Tolka därför punkterna som anger älgpositioner på kartan som en fingervisning om i vilken del av området älgarna
uppehåller sig vid denna del av året. Vid
ett annat tillfälle kan älgarna ha flyttat
sig till andra områden.
• Älgarna hade inte slagit sig samman i
några större flockar. Gruppstorlekarna
var mycket låga. 11 älgar var den största
observerade gruppen, men i de flesta fall
rörde det sig om 2-3 djur.
• Nästan 60% av korna saknade kalv.
Av de kalvförande korna hade endast
knappt 5% dubbelkalv.

RESULTAT







KOMMENTARER TILL INVENTERINGEN





Kalvar - Särna Idre ÄFO




norr om Fulufjället var det också väldigt lite
älg. Kartorna i slutet av rapporten visar var
de observerade älgarna befann sig vid inventeringstillfället. Eftersom området är så
stort och älgsymbolerna därför i många fall
skulle hamna ovanpå varandra har vi valt
att göra tre olika kartor. En visar älgkornas fördelning inom inventeringsområdet,
en annan visar tjurarnas fördelning och en
tredje visar kalvarnas fördelning. På kartorna finns älgarna utritade med olika färger
och symboler.












 

 

ÄLGARNAS FÖRDELNING
VID INVENTERINGSTILLFÄLLET

Älgstammen var relativt jämt fördelad över
inventeringsområdet, med undantag för de
allra högst belägna partierna upp mot kalfjället som helt saknade älg. I ett område

Ko % av vuxna 51,0 %
Vuxna älgar % 77,2 %
Kalv % Kalv % 22,8 %,5 %
Kalv/ko 57,8 %
Kalv/vuxen 29,5 %
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GARAGE & VÄG

NYHET

FOTO: Tobbe Nilsson.

Nu är den färdig!

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOGS TVÄTTHALL
Under hösten startade bygget av en tvätthall vid Älvdalens
Besparingsskogs garage i norra Kyrkbyn. Under våren 2013 stod den
klar. Tvätthallen byggdes för att klara dagens miljöregler vid tvätt av
större fordon och alla företag med stora bilar och maskiner är välkomna att använda tvätthallen.
– Dagens miljöregler tillåter inte att man
spolar av till exempel en lastbil utomhus
och eftersom det inte finns någon liknande anläggning i närheten beslutade ÄB att
bygga en tvätthall som många kan ha nytta
av. Vi erbjuder även andra företag som har
stora bilar och maskiner att tvätta dem här,
till exempel markberedare, lastbilar, bussar
och skogsmaskiner, säger Daniel Herrdin,
vägansvarig på ÄB.
Tvätthallen är utrustad med en högtryckstvätt och för att klara miljökraven
finns en oljeavskiljare som tar upp föroreningar som spolas av fordonet. Vill du
använda spolhallen kontaktar du Daniel

www.besparingen.com

Herrdin. Då får du en så kallad tagg, vilken
fungerar som en nyckel som du håller mot
en kortläsare. Taggsystemet håller koll på
tiden du disponerar i hallen och du betalar
per minut. Hallen är öppen dygnet runt.
– Det går bra att åka hit när man vill men
det går inte att boka tider så ibland får man
vara beredd att stå i kö. Du behöver inte hålla på och krångla med kontanter eller kortbetalning. Priset är 4 kr/min exklusive moms
och kostnaden faktureras, säger Daniel.
Daniel Herrdin
Tfn: 0251-59 74 71
E-post: daniel.herrdin@besparingen.com
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BIDRAG

DELÄGARE

JORDBRUKS- OCH SKOGSVÅRDSBIDRAG 2013
ÄLVDALEN

SÄRNA

Skogsförsäkring...................................................................... 100 %
Vägbyggen........................................................................... 100 %*
Röjning................................................................................... 100 %
Markberedning...................................................................... 100 %
Manuell markberedning................................................ 1 kr/planta
Plantering (max. 2.300 plantor/ha hyggesareal) ....... 1 kr/planta**
Frösådd.................................................................................. 100 %
Skogsgödsling......................................................................... 100 %
Hyggesrensning el förrensning till gallring............................. 100 %
Skyddsdikning.........................................................................100 %
Rågångsupptagning................................................ 2 000 kr/km***
Gödningsämnen..................................................................... 100 %

Markberedning..................................................................... 75 %*
Röjning.................................................................................. 100 %
Plantor, plantering, frö och sådd............................................. 75 %
Hyggesrensning/förrensning................................................. 100 %
Jordbrukskalk........................................................................ 100 %
Gödning och utsäde................................................................ 50 %
Rågångsupptagning................................................................. 75 %
Skogsbruksplaneservice........................................................ 100 %
Rådgivning skog, ekonomi.............................................. 2 timmar/
delägare/år
Djurbidrag
Mjölkkor...............................................................550 kr/kr/djur/år
Får, getter och kalvar............................................220 kr/kr/djur/år
Veterinärkostnader.................................................................. 75 %
(ej hund och häst)

Utsäde.................................................................................... 100 %
Jordbrukskalk.........................................................................		
100 %
Mjölkmaskin och elverk........................................................... 75 %
Veterinärkostnader för kor, svin, får och getter samt
inseminationskostnad för nöt och gris................................... 100 %
Nyanläggning/modernisering
av byggnad för djurhållning..................................................... 15 %
Markkartering......................................................................... 100%
Skogsbruksplaneservice......................................................... 100 %
Rådgivning skogsbruk.......................................... 2 tim/år/delägare
Bidrag utbetalas efter att Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktigat,
avsynat och godkänt aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning.
*Bidrag för klass 4c-väg utgår till 100%. Om en by vill bygga väg
av högre standard utbetalas enl av skogsstyrelsen bedömd kostnad för klass 4c-väg.
** Talloch granplantor tillhandahålls utan kostnad av
Älvdalens Besparingsskog. Beställning ska ske hos av Älvdalens
Besparingsskog utsedd plantombud. För plantor som ej tillhandahålls av Älvdalens Besparingsskog utgår bidrag med högst 97
öre/planta efter uppvisande av betald faktura.
*** På skiften markerade i skogsbruksplanen. Ersättningen är
2 000 kr/km om skogsägaren eller skogsägarens företag själv
utför arbetet. Om skogsvårdsföretag anlitas utgår timersättning
enligt beslut från Jordägarnämnden.
Djurbidrag
Bidrag per djur och år till brukare av åker och betesmark inom
socknen.
Mjölkkor..................................................................3 000 kr/djur/år
Nöt över 2 år...........................................................2 000 kr/djur/år
Nöt från 6 mån till 2 år...............................................300 kr/djur/år
Tacka/get minst 1 år...................................................300 kr/djur/år
Häst........................................................................... 300 kr/djur/år
Betesbidrag/stängselbidrag
Ett årligt bidrag, baserat på Länsstyrelsens bidrag för markareal
som uppfyller villkoren för ”grödkod 52 eller grödkod 61”.
Fäbodbidrag
Mjölkko ..................................................................... 3 000 kr/djur/år
Mjölkande tacka/get > 1 år....................................... 1 000 kr/ djur/år

Skogsvårdsåtgärder
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller endast åbodelningsmark,
ersätts med max 25.000 kr per skogsägare och år. Bidrag
utbetalas efter att Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktat, avsynat
och godkänt aktuell åtgärd.
*Under 5 ha baseras bidraget på max 2 000 kr/ha. Över 5 ha
baseras bidraget på max 1 800 kr/ha.

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

Ytterligare information och villkor för dessa bidrag hittar du i att-satserna på: www.besparingen.com
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BIDRAG

ÄB
SIB

Ett axplock av de
bidrag som finns att söka hos
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen:

•
•

Nytt sedan 201 2

restaurering av gärdsgård runt fäboden
restaurering av ängar/beten
fäbodbete med djur
restaurering av tex. ängslador (överloppsbyggnader som inte längre används)
miljöersättning för ängsslåtter
skogsägare kan tex. få ersättning för att frihugga
kulturmiljöer, skapa utsikt, röja upp och märka
vandringsleder.

DELÄGARE

•
•
•
•

!

RÅDGIVNINGSSTÖD
för brukare av
gårdens/byns/fäbodens
skifteslagsmark!
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskog rådgiver
om gårdens/byns/fäbodens natur och kulturvärden. Syftet med det nya stödet är att
hjälpa markägare och brukare av skifteslagsmark i Älvdalen, Särna och Idre att söka bidrag från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
för landskapsvårdsprojekt.
Odlingslandskapet som är skapat av människan är en del av vårt kulturarv. För att dessa
natur- och kulturmiljövärden ska bevaras
för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har bidrag för att hjälpa till att bevara natur- och
kulturvärden för framtiden.
Det är många som inte vet att de kan få bidrag för att restaurera den gamla ängsladan
på fäboden som inte längre används eller bidrag för att hålla markerna öppna med hjälp
av djur. Listan på bidrag är lång och det kan
vara svårt att veta vad man kan söka bidrag
för och vilket av bidragen som passar ändamålet bäst.
Anna Dahlgren och Torbjörn Fält hjälper dig
som är brukare av skifteslagsmark i Älvdalen,
Särna och Idre vidare med dina planer för Din
gård, Er by eller fäbod. Hör av dig så berättar
de mer och lotsar dig i ditt arbete med din
ansökan.
Torbjörn Fält, jord och fäbodbrukare,
ledamot i Jordägarnämnden
Tfn: 070-6747169
Anna Dahlgren, Älvdalen,
Särna-Idre Besparingsskogar,
Tfn: 0251-59 74 85

www.besparingen.com

PROJEKT I BYAR
För bidrag till projekt i byar gäller följande
regler:
- Ansökan ska ske senast 1/6 2013 till jordägarnämnden, som beslutar om fördelningen.
Ansökan ska specificeras med en delsumma
för varje projekt ansökan avser. Även administrationskostnader kan vara bidragsgrundande 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 2014. Förlängning av projekt får endast göras med ett år.
- Tidigare beviljade förlängningar ska slutredovisas senast 31/5 2013. Annars kräver
jordägarnämnden tillbaka hela eller del av
utbetalt bidrag.
- Om beviljat bidrag inte använts enligt ansökan kan detta innebära att jordägarnämnden
reducerar kommande års ev bidrag eller kräver tillbaka hela eller del av utbetalt bidrag.
- Bidrag får enbart användas för ändamål
som sammanfaller 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.
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ENKÄT

DELÄGARE

ÄB

Enkätsvaren från delägare

BRA VÄGLEDNING I FRAMTIDEN
I början av sommaren 2012 skickades en enkätundersökning ut till alla
delägare i Älvdalens Besparingsskog. Nu är sammanställningen klar.
ÄB genomförde undersökningen tillsammans med SLU och Jonathan Rosberg, student vid Skogsmästarskolan. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om hur Du
som skogsägare brukar och sköter Din skog
idag och hur Du vill bruka och sköta Din
skog i framtiden. Hur Du ser på ägandeförhållanden, generationsväxling utbildning
med mera. Svaren ska vägleda oss i arbetet med hur Älvdalens Besparingsskog kan
tillgodose delägarnas önskemål och behov.
Sammanställningen är nu klar och nedan
kan du ta del av resultatet.
Totalt skickades 1 885 enkäter ut till lika
många delägare, 514 delägare svarade via
den medföljande pappersenkäten. 23 delägare valde att svara digitalt. Antalet svar blev
totalt 537 st. Vilket ger en svarsfrekvens på
totalt 28 %.

Enligt Paloma, som ÄB har samarbetat med
för att ta fram den digitala enkäten, ligger
svarsfrekvensen på enkäter utskickade i
pappersform vanligtvis runt 15-20 %. Man
kan därmed säga att ÄB:s totala svarsfrekvens var bra.
59 % av de som svarade var män, 41 %
kvinnor. De yngsta som deltog var mellan
13-22 år och de äldsta var över 93 år.
Medelåldern för ÄB:s delägare år 2012 var
67 år. Till höger ser du åldersfördelningen
hos ÄB:s delägare år 2012. Du hittar även
antal svar inom varje ålderskategori. Där
kan man se att den högsta svarsfrekvensen
finns i stapeln för 43-52 år. Här har hela
80 % av antalet i ålderskategorin 43-52 år
svarat.

Är du intresserad av att läsa hela sammanställningen?
Välkommen att besöka hemsidan: www.besparingen.com
Enkäten hittar du under fliken aktuellt.
FOTO: Tobbe Nilsson.
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ENKÄT

ÄB

ALLMÄNA	
  FRÅGOR	
  

5)	
  Har	
  du	
  någon	
  skoglig	
  utbildning/erfarenhet?	
  

Åldersfördelning delägare ÄB 2012

Har du någon skoglig utbildning/erfarenhet?

(Obs! Flervalsfråga - det procentuella svaret är beräknat på de 537 svarande ej det totala antalet svar på frågan).

(Obs! Flervalsfråga - det procentuella svaret är beräknat på de 537
svarande ej det totala antalet svar på frågan).
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Ingen

291	
  

129	
  

124	
  
28	
  

214

2Skogsdagar/informationsträffar

146

3

Skogliga kurser (t.ex. grundutbildning för skogsägare)

4Naturbruksgymnasium
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  som	
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100
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5Högskola/Universitetsutbildning
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   40%	
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1Arbetslivsfarenhet

31

999 Total

DELÄGARE

Åldersfördelning	
  delägare	
  ÄB	
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11)	
  Hur	
  vill	
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  fa-a	
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  kring	
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  skogliga	
  åtgärder	
  i	
  fram9den?	
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13-‐22	
  år	
   23-‐32	
  år	
   33-‐42	
  år	
   43-‐52	
  år	
   53-‐62	
  år	
   63-‐72	
  år	
   73-‐82	
  år	
   83-‐92	
  år	
  

Hur vill du fatta beslut kring dina skogliga åtgärder i framtiden?
25	
  
3	
  
93+	
  

På egen hand/tillsammans med övriga delägare

215

1Med

hjälp av virkesköpare

42

2Med

hjälp av annan rådgivare

43

3Fortsatt

passiv

23

4Jag

önskar att ÄB tillhandahåller personlig rågivning

5Jag

önskar att ÄB brukar och sköter min skog

999 Total

167
38
528

Några saker som tydligt
syns i sammanställningen:
• 42 % av de svarande saknar skoglig erfarenhet eller utbildning.

13)	
  Har
Har	
  du
du	
  och/eller
och/eller	
  
ﬂera	
  
i	
  familjen	
  
deltagit	
  
ÄB:s	
  utbildningar?	
  
flera
i familjen
deltagit
i ÄB:si	
  utbildningar?
(Obs! Frågan har även fritextsvar).

(Obs! Frågan har även fritextsvar).

Ja, jag själv

• Många har deltagit på ÄB:s utbildningar. 154 svarande skulle vilja gå en skoglig grundkurs själv samt 81 svarande
skulle vilja utbilda en anhörig.
• 32 % av de svarande önskar att ÄB
tillhandahåller personlig skoglig rådgivning.

1Nej,

• 93 % av de svarande söker det mesta
av sin information om ÄB i tidningen
Skogen och Kraften.
• I frisvaren på fråga 32, om varför
man ej besöker Besparingsskogen på
Internet, ser vi att många saknar datorer. Vilket kan ha med den höga medelåldern bland skogsägarna att göra, 67 år.

184
390

21)	
  Jag	
  tror	
  a+	
  vi	
  kommer	
  a+	
  genomföra	
  
en	
  genera4onsväxling	
  inom:	
  

Jag tror att vi kommer att genomföra en generationsväxling inom:
5 år

• Många funderar på generationsväxling
inom de närmaste 10 åren.
• 69 % önskar att projektet Frivilligt
markbyte, som avlutats under 2012,
fortsätter i mindre skala.

206

men jag skulle vilja gå

999 Total

72

110

år

252

250

år

141

999 Total

465

23)	
  Projektet	
  ”frivilligt	
  markbyte”	
  avslutas	
  under	
  2012.	
  
Hur	
  ”frivilligt
vill	
  du	
  amarkbyte”
>	
  ÄB	
  ska	
  favslutas
ortsä>a?	
  
Projektet
under 2012.
Hur vill du att ÄB ska fortsätta?
Arbeta för en omarrondering av hela socken
1Frivilligt

markbyte fortsätter i mindre skala

2Projektet

avslutas

88
310
53

999 Total

451

26)	
  HHur
ur	
  får/söker	
  
du	
  information
informa5on	
  
från	
  
Älvdalens	
  
Besparingsskog?	
  
får/söker du
från
Älvdalens
Besparingsskog?
(Obs! Flervalsfråga - det procentuella svaret är beräknat på de 537 svarande ej det totala antalet svar på frågan).

(Obs! Flervalsfråga - det procentuella svaret är beräknat på de 537
svarande ej det totala antalet svar på frågan).

93%	
  

Vad skall vi använda svaren till i framtiden?
Detta är mycket bra underlag för beslut i
en överskådlig framtid som rör delägarna.
Vi får även tänka på att det är 72 % som
inte har svarat och vad vill de? Men detta är
ändå en bra vägledning för de som jobbar i
förvaltningen, sitter i styrelse och jordägarnämnden.
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Läser Skogen & Kraften och andra utskick
1Besöker

ÄB:s hemsida

2Ringer/mailar
3Besöker
4Deltar
999 Total

kontoret

kontoret

på Jordägarstämmor

501
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136
143
1046

30%	
  

20%	
  

25%	
   27%	
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TEMA HISTORIA

”

– Under min tid har nytän-

JORDÄGARNA

kande inom jord- och skogsnäringen lett till bland annat
digitala skogsbruksplaner,
utökade bidrag och tidningen Skogen & Kraften”.

Lars-Erik Grund –

TRE DECENNIER MED JORDÄGARNA
OCH ETT HELT LIV I SKOGEN
Lars-Erik Grund tar här med dig på en tillbakablick i historien om Älvdalens Jordägande Socknemäns förvaltning med
kortare beskrivningar av viktiga händelser och rationella
styrelseförändringar som skett under Lars-Eriks trettiotre år
inom Jordägarna.
FOTO: Tobbe Nilsson.
För att få förståelse för de beslut som fattats
under de senaste tre decennierna tar vi historien från början i stora drag. En resa från
1800-talet till hur Älvdalens Jordägande
Socknemän och Älvdalens Besparingsskog
ser ut i dag.
I dagligt tal hör man ofta begreppet Jordägarna, vilket är en förenkling av Älvdalens
Jordägande Socknemän. Älvdalens Jordägande Socknemän är från början samlingsnamn för alla gårdar i Älvdalens socken
(med dess ägare) där det bedrevs jordbruk
med odlad mark före storskiftet. Under
storskiftet tillskiftades varje gård jord- och
skogsmark och man fick en fastighetsbeteckning. Fastigheten fick samtidigt del i
besparingsskogen som avsattes i samband
med storskiftet, där fastighetsandelen baserades på den odlade jord- och ängesmarkens bördighet.
Älvdalens
Jordägande
Socknemän
(Jordägarna) är än i dag namnet på de
fastigheter (med dess ägare) som har del i
Älvdalens Besparingsskog. Är då Jordägarna
och Älvdalens Besparingsskog samma
sak? Inte riktigt. Älvdalens Jordägande
Socknemän äger och förvaltar Älvdalens
Besparingsskog. De äger även socknens
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samfälligheter. Från början bestod Älvdalens
Jordägande Socknemäns Förvaltning av ett
antal styrelser som under de senare decennierna bantats ner (se organisationsskiss sida
20) för att få en effektivare och i tiden bättre anpassad förvaltning. Mera överskådligt
och utan ändrat delägarskap för Jordägande
Socknemäns fastighetsägarandelar.
VIKTIG FÖRÄNDRING

1880, i samband med storskiftet, lades
socknemännens och de allmännas samfälligheter ut. Samfälligheterna utgjordes av
vägar, olika undantag, markområden, vatten, fallrätter, älvar, vattendrag, fiske, övriga
sockensamfälligheter, värdepapper, kraftverk på senare tid och Rot Skans.
Avsättningen av Besparingsskogen gjordes
år 1885.
Älvdalens Jordägande socknemäns samfälligheter har förvaltats av samfällighetsstyrelsen med 11 ordinarie styrelseledamöter plus suppleanter. Samfälligheterna har
under årens lopp genererat en avkastning
som gjort det möjligt att dela ut miljonbelopp i bidrag som betytt mycket både
praktiskt och ekonomiskt för delägarna
och även bygden.
Vid ett gemensamt möte med styrel-

serna för Älvdalens Besparingsskog och
Älvdalens Samfällighetsförvaltning den 11
oktober 1996 togs ett gemensamt beslut.
Av respektive stämma fattades beslut att
Älvdalens Besparingsskog skulle ta över
samfällighetens hela verksamhet och enligt
de regler som gäller för Besparingsskogen
förvalta den gemensamma förmögenheten. Regleringen genomfördes 1997 och
hela samfällighetsstyrelsen friställdes.
Detta beslut föranleddes av beslut från
Jordägarstämman, i Allmänningsstyrelsen
och Samfällighetsförvaltningen tidigare
samma år, samt skattenämndens förhandsbesked som meddelade att Samfälligheten
inte kommer att uttagsbeskattas med anledning av överföringen till Besparingsskogen.
Därmed blev Älvdalens Besparingsskog
ägare till samfälligheterna.
KAPITALFÖRVALTNING I 125 ÅR

Historien om Socknemännen och Älvdalens
Besparingsskog börjar med vår äldsta fond,
Rotarnas Reservfond. Fonden härstammar
från mitten av 1800-talet då Kungl Maj:t
tillät socknemännen att avverka och sälja
6 400 ”sågtimmerträd” från trakten längs
Rotälven ”inom de oafvittrade skogarna” att fördela på soldatrotarna, som var
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TEMA HISTORIA

ÄB

I slutet av 1970-talet valdes Lars-Erik Grund in som styrelseledamot i Allmänningsstyrelsen och Skogsmedelsnämnden
under förvaltare Kurt Hagas ledning, något år senare i
Samfällighetsförvaltningen och Jordägarnämnden och så småningom även i styrelsen för Rots Skans. 2011 avslutade Lars-Erik
sina styrelseuppdrag och sitter från och med 2012 som ordförande i valberedningen för Älvdalens Jordägande Socknemän.

32 stycken i socknen innan den allmänna
värnplikten kom 1901. Landet delades in i
små administrativa områden som alla skulle
ha minst en soldat. De gårdar som ingick
i området försåg och underhöll en soldat
för den indelta armén med ett soldattorp.
Med soldatrote menade man de personer
eller gårdar, som gemensamt lämnade och
underhöll en soldat. För varje träd, av de
6 400, avsattes det 30 öre och Rotarnas
Reservfond bildades 1869-73. Ytterligare
20 000 träd tilläts att avverkas årligen för
Rotarnas Reservfond före kommande storskifte.
Fondmedlen kom senare att användas för
att även köpa hemman i konkurrens med
skogsbolagen, 1975 uppgick fastighetsarealen till 6 356 ha skog, 1975/76 bokförda till
totalt 5 176 000 kr, inordnades senare under
jordägarnämndens förvaltning. 1976 beslöt
Jordägarstämman att Rotarnas Reservfonds
tillgångar skulle överföras till Besparingsskogen
och samfällighetsförvaltningen, syftet var att
få en reglerad förvaltningsform för tillgångarna samt reducera antalet förvaltningar. 1979
överläts 6 314 ha till Besparingsskogen för 4,5
miljoner kr genom fastighetsreglering. 1986
överläts genom köp och fastighetsreglering
till Besparingsskogen Rotarnas Reservfonds

www.besparingen.com

Lars-Erik Grund är med sina 33 år veteran inom Älvdalens jordägande Socknemän och har även ett helt yrkesliv inom skogen. LarsErik är född och uppvuxen med jord- och skogsbruk i Gåsvarvs by
i Älvdalen. Sedan barnsben har han deltagit i djurhållning och lantbruk och vintertid timmerkörning med häst tillsammans med sin far
Grund Erik Larsson. Även älgjakten kom tidigt in i bilden, en viktig
del av försörjningen på den tiden.
Lars-Erik bestämde sig tidigt för ett yrkesliv inom skogen. Som
fjortonåring fick han sin första anställning med ungskogsröjning.
Efter utbildning på Rättviks Skog och Lantmannaskola, många
månaders skogspraktik med allt från timmerhuggning till plantering
och ett par år på Folkhögskola i Mora och Sveg, tentade Lars-Erik
och blev antagen till Skogsinstitutet i Bispgården i Jämtland. Där
utbildade han sig till Skogstekniker.
Efter examen 1967 sökte Lars-Erik tjänst som skogsvårdskonsulent
på skogsvårdsstyrelser (i dag Skogsstyrelsen) i Dalarnas län och fick
arbete omgående. Första jobbet blev i Älvdalen, sedan i Lima och
därefter fem år i Rättvik. År 1976 distriktschefstjänst i Särna-Idre
under 17 år, tills distriktet slogs samman med Älvdalens distrikt.
Efter sammanslagningen blev det Ludvika. Efter ett par år, 1995,
fick han arbete i Mora-Orsa distrikt. Där blev Lars-Erik kvar i tio
år innan han tog pension 2005. Det blev ett 38 år långt yrkesliv
som skogsvårdskonsulent åt Skogsstyrelsen. Efter pensioneringen
fick Lars-Erik mer tid för sitt eget skogsbruk. I dag är Lars-Erik
sjuttioett år och tillbringar mycket tid i den egna skogen. Han är även
företagare med Grundskog Jord och Entreprenad AB sedan 2008.
Och när september kommer packar han fortfarande säcken och beger
sig ut i älgskogen, numer tillsammans med dottern och barnbarnen.

resterande fastigheter för 1 417
400 kr, inklusive
Socknemännens förvaltningsbyggnad,
”Ambassaden”,
lantmäterifastigheten och veterinärbostaden plus
skogsfastighet om 42 ha. Förvaltningen
av Rot Skans samt underhåll av övriga äldre byggnader övertogs då också av
Samfällighetsförvaltningen.
På Jordägarstämman 25 maj 1988 beslöts
att Rotarnas Reservfonds tillgångar from
1988 överförs till Älvdalens Besparingsskog,
där slutar historien om vår äldsta fond bildad före storskiftet.
SKOGSMEDELSFONDENS TILLKOMST OCH
AVVECKLING

I 1888 års reglemente för förvaltningen av
Älvdalens sockens skogsmedelsfond och
Besparingsskog angavs i § 2 bland annat
ingående om skogsförsäljningens utförande och hur medlen skulle placeras, i prövning härav fick inte andra räntebärande
papper inköpas än sådana som godkändes

av Kungl.Maj:ts befattningshavare och av
Länsstyrelsen. Kapitalbehållningen fick
icke förminskas. I residensstaden Falun
byggdes 1892 ett förvaltningshus för alla
besparingsskogarna i Dalarna. Huset kom
att kallas ”Millionhuset” och här förvarades
besparingsskogarnas tillgångar i kassaskåp.
1927 byggdes ett kassavalv. 1940 lagfästes
ett nytt reglemente där Riksdagen fastställde vilka som var ägare av besparingsskogarna (allmänningsskogarna).
Nya skogsvårdslagen kom 1948 och
skulle gälla för skötsel av besparingsskogen. Reglementet från 1974 hade genom
Länsstyrelsen rätt att tillsätta ordförande
och revisorer i skogsmedelsnämnden, som
förvaltade skogsmedelsfonden. 1977 begärde socknemännen en reglementsändring av
1974 års reglemente och 1979 fastställde
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RESUMÉ LARS-ERIK GRUND –
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TEMA HISTORIA

ORGANISATIONEN
FRÅN 1880-TALET
TILL 2013

1850 Soldatrotarna

JORDÄGARNA

De vita rutorna visar vad
som har hänt historiskt.
De grå rutorna visar organisationen i dag.

1869-73 bildas Rotarnas reservfond
som i två omgångar, 1977 och 1988
överförs till Samfälligheten och
Besparingsskogen

Samfällighetsstämma

Samfällighetsstyrelse
1880 Storskiftet genomförs

1885 avsättning av Besparingsskogarna

1888 bildas Samfälligheterna
som tillsammans med kraftverksbolagen fusioneras till
Besparingsskogen (Allmänningsstyrelsen) 1997.

1960-talet bildas 3 st
Kraftverksbolag
Väsa, Blyberg
Rots Övre

1888 Reglemente Besparingsskogarna
Jordägarstämma

1888 Skogsmedelsnämnden

1888 Allmänningsstyrelsen
5 ledamöter

1888 bildades Skogsmedelsfonden
som 1981 överfördes till Allmänningsstyrelsen.

Jordägarnämnden
11 ledamöter
Förvaltare

Älvdalens Besparingsskog

Skogen

Kraften

Kapitalet

FAKTA:
STORSKIFTET

Storskiftet var ett i Sverige av regeringen understött ägoskifte av mark inom landsbygdens
byar, och den första större jordreformen i riket. Syftet var att öka jordbrukets avkastning.
Det innebar att ett större antal ägostycken
(skiften) drogs samman till ett mindre antal
skiften för varje delägare.

regeringen ändringen enligt följande:
”Om jordägarstämman så beslutar kan
skogsmedelsnämndens uppgifter anförtros
allmänningsstyrelsen”.
1981 beslöt jordägarstämman att
skogsmedelsnämndens uppgifter från
och med nästa år anförtros åt Älvdalens
Besparingsskogs allmänningsstyrelse.
Före nyår 1981 åkte vi förtroendevalda,
jag som suppleant i skogsmedelsnämnden
och ordinarie i allmänningsstyrelsen till
Falun. Där vi genom förrättning tillsam-

sin bördighet. Bästa jorden fick grad 1, den
som ansågs som hälften så god grad 2 och
så vidare. Jordens värde i förhållande till den
bästa jorden ”reducerades” genom att arealen
dividerades med gradtalet. På så sätt fick varje
jordtal sin ”reducerade” areal som uttrycktes
i bandland eller i grad. Genom omräkningen
fick man fram jordens produktionsvärde.
Skogsmark graderades på ett liknande sätt.
REGLEMENTET

GRADERING

För att kunna genomföra storskifte krävdes
gradering (värdering) av ägorna. Genom
graderingen fick man fram ett visst antal
reducerade bandland som tillsammans
utgjorde fastighetens jordtal (värde).
Jordtalen utgjorde sedan grunden för
tillskiftning av ny inägojord (åker/ängsmark)
och skogsmark. Delägare i Besparingsskogen
och sockenmännens övriga samfällda
tillgångar är de som äger fastigheter med
åsatt reducerat jordtal.
Graderingen av inägojorden innebar att
jorden fick ett visst gradtal i förhållande till
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Den 9 november 1888 fastställde Kungl. Maj:t*
det första reglementet för förvaltningen
av Älvdalens sockens skogsmedelsfond
och besparingsskog. Ett reglemente som
Besparingsskogen förvaltas utifrån än i dag.
Avkastningen skulle i första hand täcka
kostnader för att förvalta och bevaka skogen,
samt för åtgärder för att säkra återväxten
och förbättra skogen. Dessutom skulle
avkastningen användas för att på olika
sätt utveckla bygden och underlätta för
befolkningen. Man kunde till exempel ta av
avkastningen för att betala olika skatter och
annat som prästerskapets löner. Pengarna

mans med skogsmedelsnämndens styrelse
och Länsrådet avslutade skogsmedelsnämndens uppgifter som numera ligger under
allmänningsstyrelsen.
Enligt tradition avslutas alltid revisionerna med middag på någon bättre restaurang
i staden. Seden kunde ej frångås men denna
gång med gravöl som bjöds av Länsrådet.
JORDÄGARNÄMNDEN ”EKONOMINÄMNDEN”

Jordägarnämnden har idag ordförande och
10 ledamöter plus suppleanter. Nämnden

kunde också användas för väghållning såväl
sommar- som vintertid eller för hjälp under
missväxtår, läkarvård, fattigvård, polis,
förbättring av jordbruk och boskapsskötsel.
JORDTALEN VIKTIGA ÄN I DAG

När idén om besparingsskogar kom var
marken på andra håll i landet redan
strukturmässigt åtgärdad. Besparingsskogar
(i Norrland är namnet Allmänningsskogar)
finns därför endast i Dalarna, Västerbotten
och Norrbotten. Varje markägare som fick
skog avsatt till Besparingsskogen fick andelar
i den i form av jordtal. Antalet jordtal i
Besparingsskogen ger delägaren möjlighet
att rösta och påverka beslut vid de årliga
jordägarstämmorna.
*Kunglig Majestät, vanligen förkortat Kungl.
Maj:t eller K.M:t, eller Konungen i Statsrådet
var i Sverige under 1809 års regeringsform
(åren 1809–1974) benämningen på det
statsorgan som idag motsvaras av regeringen
och som fattade beslut i Konungens namn.
Källa: Wikipedia.
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skall verkställa Jordägarstämmans beslut
angående exempelvis bidrag. Nämndens
budget från Besparingsskogens allmänningsstyrelse har mångdubblats under senare decennier med bättre ekonomi, 2012 års budget för Jordägarnämnden var 35 miljoner
kronor att jämföras med 1988 års 8 miljoner
kronor.
Jordägarnämndens uppgift är att fördela avkastningen i form av bidrag som ska
främja delägarnas jord- och skogsbruk med
binäringar inom socknen, anläggning och
förbättring av vägar eller annat ändamål
som kommer delägarna eller hela socknens
befolkning till nytta. Bidragen till delägarna, näringen och övriga har utökats successivt med en allt större och starkare avkastning, vilket blivit möjligt tack vare jordägarnas tidiga satsning på vattenkraften.
På 60-talet, under kraftverkstidens uppbyggnad med aktieköp med mera var ekonomin kämpig, år 1962 uppgick tillgångarna till 190 000 kronor. Tillgångarna fram
till 1992 ökade till cirka 184 miljoner kronor främst genom delägarskap i kraftverken
i Väsa (50 %), Blyberg (33 %) och Rots
övre (50 %).
Tillgångarna hade således ökat ca 1 000
gånger under dessa 30 år. En årlig förräntning på cirka 25 procent. Ägarandelarna
för Jordägarna räknat i energiproduktion
utgör idag cirka 70 GWh. Detta kan jämföras med Brunnsbergs kraftverk som var
planerat att byggas på 90-talet. Där äger
Jordägarna 100 % fallhöjd och vatten och
detta skulle gett cirka 65 Gwh i kraftenergiproduktion och avkastning. I stället
blev det en lång och kostsam process som

www.besparingen.com

Före 1993 fanns det ingen information
till delägarna i Besparingsskogarna om
händelserna mellan jordägarstämmorna. De äldre erfarna i styrelserna ansåg
att stämmans information var tillräcklig. Medan den yngre generationens
styrelsearbetare ansåg att stämmorna,
som på den tiden inte var särskilt välbesökta, inte räckte för att hålla sig
uppdaterad om verksamheten. Efter
ihärdiga påtryckningar beslutade styrelsen att ge ut ett informationsblad till
delägarna.

trots Vattendomstolens godkännande slutade med avslag för Jordägarna. Ett beslut
som bygden tyvärr drabbas av i dag när till
exempel grundskolan i centrala Älvdalen
sedan länge står och förfaller på grund av
kommunens dåliga ekonomi. Här och nu
skulle dessa resurser varit betydande.
Mina första styrelseuppdrag startade 1978
i Skogsmedelsnämnden och Allmänningsstyrelsen. Något år senare i Jordägarnämnden
och Sockensamfällighetens styrelse. På senare år även i Rots Skans styrelse som representant för Besparingsskogen. Där satt jag
fram till 2011 då Rots Skans fyllde hundra år. Mina roller i Älvdalens Jordägande
Socknemäns styrelser har alltid varit fantastiskt intressanta, berikande och med en
framtidstro i ett väl sammansvetsat styrelsearbete, för utveckling och förbättring. Det
jag beskrivit här är de största händelserna
inom organisationen. Förutom det har
Jordägarna och Besparingsskogen under
min tid varit nytänkande inom jord- och
skogsnäringen vilket lett till digitala skogsbruksplaner, frivilligt markbyte, utveckling
av bidrag och utbildningar för delägare.
Under mina 33 år har vi även fått till stånd
information till delägarna i och med tidningen Skogen & Kraften och senare även
en hemsida. Som delägare är det viktigt
att kunna ta del av vad som händer inom
Besparingsskogen och det är viktigt att
hänga med i utvecklingen.

Styrelsen utlyste namnförslag och
SKOGEN OCH KRAFTEN blev det
förslag som passade bäst in eftersom
skogen och kraften var stora bitar i
förvaltningen. Första bladet kom ut
1993 och med åren blev det en tidning. Sedan år 2000 är tidningen gemensam för ÄB och SIB. Sedan år
2000 finns Besparingsskogarna även
på webben (www.besparingen.com).
Informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt och är ett bra komplement till Skogen & Kraften som kommer ut två gånger om året, höst och vår.
Även om webben är lättillgänglig för
många i dag ser man av svaren i undersökningen som gjordes bland delägarna 2012 att de flesta fortfarande
söker den information de behöver
från Besparingsskogarna i Skogen &
Kraften. Med enkätsvaren som underlag har vi därför gjort om lite i tidningen och förbättrat strukturen. Allt
för att du som läsare lättare ska hitta
det som intresserar just dig. Med hjälp
av märkningen i hörnen är det nu
lättare att veta vilken Besparingsskog
informationen handlar om, vilken kategori inom Besparingsskogarna det
gäller samt vilket ämne. Det är främst
delägarna i Besparingsskogarna som
har nytta av Skogen & Kraften men
Besparingsskogarna är, och har alltid
varit, till nytta även för bygden. Därför
delas tidningen inte bara ut till delägare
utan även till alla hushåll i Älvdalens
kommun. Detta innebär att du som är
delägare och bor inom kommunen inte
får tidningen adresserad i ditt namn.
Den är trots detta i allra högsta grad
riktad till dig personligen. Saknar du
något i tidningen eller har andra synpunkter som gäller informationen från
ÄB och SIB är du välkommen att höra
av dig till:
Anna Dahlgren
Tfn: 0251-59 74 85
E-post:
anna.dahlgren@besparingen.com
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Margaretha Hårdén 30 år på

”AMBASSADEN”
Margaretha Hårdén har arbetat på Älvdalens
Besparingsskogs kontor sedan 1983. Hon
är därmed en av dem som arbetat längst
i huset, som lite skämtsamt fick smeknamnet Ambassaden av ortsborna när
det stod färdigt 1960. I april 2013 tog hon
pension från sitt arbete som ekonomichef. Innan hon börjar sitt nya liv har vi
bett Margaretha att med egna ord berätta om sina år inom Besparingsskogarna
och resan mot dagens it-samhälle.

FOTO: Tobbe Nilsson.

1981

efter 12 år i Närke återvände jag till Älvdalen med
min man Bror och våra pojkar Jonas och
Magnus. Det var inte lätt att få jobb i
Älvdalen. Jag hade diverse tillfälliga arbeten tills jag läste en liten annons i MT där
Älvdalens Besparingsskog behövde administrativ hjälp till kontoret efter att kamrer
Hernebro hade gått i pension. Jag sökte
jobbet och fick det. Den 1 oktober 1983 var
min första arbetsdag på Besparingsskogen.
PERSONALBEMANNINGEN PÅ 80-TALET

1974 hade man slagit ihop förvaltningarna
för Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar och den gemensamma förvaltningen
skulle vara i Älvdalen. Tjänsterna för Kurt
Haga, förvaltare, Olle Stadigs, kamrer, Sven
Rusk, vägmästare och Maj-Britt Forsberg,
administration - fördelades mellan de båda
Besparingsskogarna.
Olle Willemark och Tage Salomonson
(från 1985 Lasse Nilsson) var skogvaktare på Älvdalens Besparingsskog och Sture
Hårdén och Jan Norell skogsförmän.
Huggare, skogsvårdspersonal, skogsmaskinförare, väg- och verkstadspersonal, snickare,
vaktmästare och lokalvårdare var fast anställda på kollektivsidan.
I Särna var Harald Eriksson skogvaktare
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(från 1984 William Rusk.). De kollektiva
var huggare, skogsvårdspersonal, skogsmaskinförare, lokalvårdare samt chaufförer
och hyvelförare på dåvarande väggaraget i
Särna.
Till att börja med fick jag hjälpa till med
diverse administrativa göromål på kontoret
bland annat löneskrivning och stansning
av löner. Vi hade en stor stansmaskin där
alla lönesiffror skulle stansas in för att sedan skickas till SDC i Sundsvall. Man fick
vara skärpt till tusen för att inte slå fel och
sedan gällde det att inte skada remsan som
låg i ett virrvarr på golvet innan den kunde
rullas ihop. När lönerna kom tillbaka fick
man hoppas att man slagit rätt siffror för
det kunde vara nog så marigt att rätta dem
om något blivit fel.
TJÄNSTEN BLEV EN HELTID

Arbetsuppgifterna blev fler och fler och
tjänsten utökades efterhand till en heltid.
Det var minst fyra stämmor under ett år.
Det var både jordägar- och samfällighetsstämmor.
När kraftverksfrågorna var aktuella var
det även extra stämmor. De var minst sagt
livliga. Stämmorna hölls oftast i aulan
på Älvdalsskolan och vid röstningar satt
Maj-Britt och jag ute i vestibulen och slog

röstsiffror på våra räknemaskiner för glatta
livet medan delägarna gick runt oss i spänd
förväntan på resultaten. Det hände att
stämmorna slutade efter midnatt.
UTVECKLING

Datoriseringen kom även till Besparingsskogen i slutet av 80-talet. I ett rum på Orsa
Besparingsskog stod huvuddatorn (stor så
den krävde ett eget rum). Den köptes tillsammans med Orsa Besparingsskog. Första
utbildningen hade vi under en komprimerad vecka hos SDC i Sundsvall tillsammans
med personal från Orsa Besparingsskog.
När man väl blev någorlunda varm i kläderna var den till stor hjälp. Bara att kunna
rätta utan kladd och sudd var ju en befrielse
men det var inte ovanligt att det man jobbat med under en hel dag bara försvann då
det ”kraschade” lite då och då.
Personalfester för anställda och styrelser
turades man om att ha i Älvdalen respektive
Särna. Festerna övergick så småningom till
personalresor med skogliga teman. Trevliga
arrangemang och nyttigt för personal och
styrelser att träffas. För mig som gjorde lönerna så fick namnen på lönelistorna också
ett ansikte - det var förhoppningsvis ömsesidigt. De som arbetade i Särna träffade
man oftast bara då.
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– Något positivt som hänt

under de här åren jag arbetat på Besparingsskogen är att man blivit mer
öppen mot delägare och
allmänhet”.
PERSONAL

Bilder från boken ”Skogen, älven och
bygden” som gavs ut i samband med
ÄB:s 100-års jubileum 1988.

TEMA HISTORIA

Lina Nyström efterträder Margareta Hårdén.

Överst: Kurt Haga, förvaltare 19741999. Underst: Olle Stadigs, Bespa
ringsskogens kamrer från 1974

Personal 1988 - från vänster skogv
aktarna Olle
Willemark, Sven Rusk, Tage Salomonsso
n (pensionerad), Lars Nilsson, samt kontorister
na Maj-Britt
Forsberg och Margaretha Hårdén. På
bilden saknas
skogvaktare William Rusk, sationerad
i Särna.

1993 tog skogsmaskinerna över helt och
huggarna blev uppsagda på båda Besparingsskogarna. Ingen rolig tid. De flesta av dem
valde att bli kvar som skogsvårdare men då
bara under barmarkssäsongen. Svårt att hitta arbeten under vintern – ett dilemma som
kvarstår än idag.
KRÄVANDE OCH GIVANDE

För att gå tillbaka till andra halvan av 90-talet blev vår kamrer tyvärr långtidssjukskriven på grund av en olyckshändelse. Han
kom tillbaka en kort period men kunde
inte fortsätta sitt arbete.
Tillfälliga konsulter var här och jag fick
försöka klara uppgifter jag inte jobbat
med tidigare. Lasse Olsson var anställd på
halvtid 1999-2000 men kunde sedan inte
kombinera tjänsten med sitt egna växande
företag. Med Lasses goda stöd i svårare frågor har jag sedan fortsatt med bokföring,
bokslut, delägarlån och övrigt ekonomiarbete utöver lönerna med tillhörande uppgifter för personalen för de båda företagen.
Ett krävande arbete som också varit mycket
givande och intressant.
KOLLEGOR OCH DELÄGARE

Maj-Britt blev pensionär i juni 1998 efter
24 år på Besparingsskogen. Ingrid Mörk
började 1997. Ingrid blev pensionär i höstas
efter 15 år på Besparingsskogen. Duktiga
kollegor båda två.
Tråkiga saker har hänt som när vår förvaltare Kurt Haga hastigt avled i januari 1999.
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Han skulle ha blivit pensionär i april samma år. Hans-Peter Olsson hade precis blivit
antagen att bli hans efterträdare.
Något positivt som hänt under de här
åren jag arbetat på Besparingsskogen är att
man blivit mer ”öppen” mot delägare och
allmänhet. Tidningen ”Skogen o Kraften”,
skogsdagar och utbildningar med mera har
betytt mycket och påverkat vår arbetssituation på ett bra sätt.
KULTURSKATT

Positivt är också det EU-projekt som genomfördes av Marita Nämnd och Nils Schröder
då de gick igenom Besparingsskogarnas
arkiv och kommunens gamla handlingar
I Älvdalen fortsatte sedan Karin Larsson
fram till sin pensionering i höstas med
dokumenteringen av dessa handlingar. En
kulturskatt för den intresserade.
RESUMÉ

Besparingsskogen och skogen har varit nära
mig hela livet.
Mitt föräldrahem, där min man o jag bor
idag, är granne med ”Lokalen”. Den var
både bostad åt skogsförvaltaren och kontor för Besparingsskogen när jag var barn.
Där bodde dåvarande skogsförvaltare Folke
Wetterhall med fru och tre barn. De yngsta barnen var också några av mina och min
systers lekkamrater. Har ett svagt minne
av farbröderna som jobbade på kontoret
men kommer väl ihåg bus som när vi ungar
åkte i mathissen som gick till bottenpla-

”

– Besparingsskogen och

skogen har varit nära mig
så gott som hela livet”.

net. Förvaltarfamiljen hade både piga och
gårdskarl och trädgården var väldigt fin kan
jag minnas.
Min pappa, Åke Johansson, var skogvaktare åt Korsnäs. Vi ungar ”på backen” fick
följa honom till skogs om tillfälle gavs. Jag
kan förnimma den goda lukten från de höga
och långa timmervältorna som han märkte
före flottningen. Har alltid känt mig lugn
och trygg i skogen - något jag tackar pappa
för.
Besparingsskogen har nästan varit som
en familjemedlem för mig – men allt har
en ände.
Kommer på mig att jag bara nämnt arbetskamratet i ”dåtid”- det är väl åldern!
Mina nuvarande arbetskamrater i Älvdalen
och Särna - ingen nämnd och ingen glömd,
hör till min Besparingsskogsfamilj och jag
kommer att sakna er mycket!
Nu ska jag börja mitt ”andra” liv och
hoppas få vara frisk och göra allt det där
som skjutits åt sidan under många år.
Framför allt längtar jag till att få vara farmor ”på heltid”.
Många roliga och fina minnen har jag
av Besparingsskogarna under nästan 30 år.
Tack alla som jag fått dela dem med!
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FOTO: Tobbe Nilsson och ÄB.

GRÖNT BOKSLUT

Uppföljning av tagen natur- och kulturvårdshänsyn
Sedan 2009 har Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar genomfört internkontroller där man i slutavverkning och gallring undersöker
hur Besparingsskogarna lever upp till sina miljövårdsinstruktioner.
År 2012 valdes några trakter ut genom
lottning och varje naturvårdsfunktion bedöms om den har hanterats på ett godkänt
sätt. Resultatet för Älvdalen och Särna-Idre
Besparingsskogar är mycket bra och visar att

både ÄB och SIB har en bra hänsyn till natur- och kulturmiljövården i slutavverkning
och gallring. Besparingskogens sätt att hantera sin miljöhänsyn får också beröm från
Skogsstyrelsen. Här får du ta del av resultatet.

På Älvdalens Besparingsskog lottades sju stycken slutavverkningstrakter (17 %)
och fem gallringstrakter (19 %) ut för ett stickprov.
Så här läses resultatet: T.ex. Hänsynskrävande biotoper. Sammanlagt på de fem utlottade trakterna
fanns det totalt tio hänsynskrävande biotoper. Rätt hänsyn hade tagits för alla biotoper, osv.
GALLRING: RESULTAT PER NATURVÅRDSFUNKTION. Inventerare: Martin Persson, NAI Svefa.
Naturvårdsfunktion
Hänsynskrävande biotop
Kantzonsmiljö
Impediment
Bäcköverfart
Kultur
Döda träd (låga 1)
Döda träd (låga 2)
Naturvärdesträd

Antalet
godkända
funktioner

Antalet
underkända
funktioner

Totalt
antal
funktioner

10
15
0
3
2
3
84
35

0
1
0
1
0
0
4
0

10
16
0
4
2
3
88
35

Kommentar till underkända funktioner.
Kantzonmiljö: Gäller en kantzon mot en å.
Enligt inventeraren var det mesta bra gjort.
Men funktionen underkändes på grund av
en mindre körskada i ett sumpstråk i direkt anslutning till ån med risk för kvicksilverutsläpp till vattendraget som följd.
Godkänd hantering: För kantzoner med
måttliga naturvärden skall arealen vara upp
till 80 % rätt hanterad. För kantzoner med
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Inventerarens kommentar
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
16 av förekommande 17 lågor hanterades rätt.
Inga ”Impediment” fanns med i uppföljningen.
3 av förekommande 4 lågor hanterades rätt.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
84 (95 %) av förekommande 88 lågor hanterades rätt.
Alla naturvärdesträd hanterades rätt.

Exempel på bra broar över bäckar.

höga eller mycket höga naturvärden skall
arealen vara 100 % rätt hanterad.
Bäcköverfart: Bro har använts och lyfts
bort. Vissa skador med viss slamning som
följd. OK till 80 % enligt inventeraren.
Godkänd hantering: Bedömningen ska
göras så att en minimal risk för slamning,
erosion eller utfällning finns vid högvattenstånd. För att funktionen ska vara godkänd
skall samtliga överfarter vara godkända.

www.besparingen.com

NATURVÅRD
Döda träd (lågor): Lågorna bedöms i två klasser. Låga 1: Som är äldre än beståndets eller likåldrig med beståndet men betydligt grövre än
beståndets medeldiameter. Låga 2: Låga med
ålder ungefär som beståndets med en bas dia-

ÄB
SIB

meter ungefär som beståndets medeldiameter.
Godkänd hantering: Ingen död ved får ha
upparbetats eller blivit uttransporterad.
Samtliga ”Låga 1” samt 90 % av ”Låga 2” ska
vara intakta.

SLUTAVVERKNING: RESULTAT PER NATURVÅRDSFUNKTION.

Inventerare: Ulf Ormestad, Firma Skog & Utbildning i Dalarna.

Hänsynsyta vanlig skog
Impediment
Hänsynskrävande biotop
Kultur
Kantzonsmiljö
Bäcköverfart
Sociala hänsyn
Döda träd (låga 1)
Döda träd (låga 2)
Naturvärdesträd

Antalet
godkända
funktioner

Antalet
underkända
funktioner

Totalt
antal
funktioner

4
0
17
4
9
1
0
11
34
42

0
0
0
0
0
0
0
0
11
4

4
0
17
4
9
1
0
11
45
46

Kommentar till underkända funktioner.
Döda träd (lågor): 28 % av typ låga 2
var överkörda eller på annat satt påverkade.
90 % skall var opåverkade för godkännande. Godkänd hantering: Se ovan.
Naturvärdesträd: Fyra stycken mindre övrigt löv (aspar) var avverkade.

Inventerarens kommentar

SSKOGEN

Naturvårdsfunktion

Alla förekommande företeelser hanterades rätt
Inga ”impediment” fanns med i uppföljningen
Alla förekommande företeelser hanterades rätt
Alla förekommande företeelser hanterades rätt
Alla förekommande företeelser hanterades rätt
Alla förekommande företeelser hanterades rätt
Inga ”sociala hänsyn” fanns med i uppföljningen
Alla förekommande företeelser hanterades rätt
29 (72 %) av förekommande 40 lågor hanterades rätt
42 av förekomande 46 naturvärdesträd hanterades rätt

Inventeraren bedömer det som en mindre
påverkan och godkänner funktionen på de
två trakter det gäller (2 + 2).
Godkänd hantering: Alla naturvärdesträd
värnas och sparas vid avverkningen. För
godkänd funktion får inga naturvärdesträd
vara avverkade.

Sälg är ett bra naturvärdesträd. Nedan: gransumpskog med bäck. ett ex. på hänsynskrävande biotop.

På Särna-Idre Besparingsskog lottades fyra stycken slutavverkningstrakter
(22 %) och en gallringstrakt (50 %) ut för ett stickprov.
Så här läses resultatet: T.ex. Hänsynskrävande biotoper. Sammanlagt på den utlottade trakten
fanns det totalt fem hänsynskrävande biotoper. Rätt hänsyn hade tagits för alla biotoper, osv.
GALLRING: RESULTAT PER NATURVÅRDSFUNKTION.
Naturvårdsfunktion
Hänsynskrävande biotop
Kantzonsmiljö
Impediment
Bäcköverfart
Kultur
Döda träd (låga 1)
Döda träd (låga 2)
Naturvärdesträd

Antalet
godkända
funktioner

Antalet
underkända
funktioner

Totalt
antal
funktioner

5
4
0
1
0
30
8
43

0
0
0
0
0
2
0
0

5
4
0
0
0
32
8
43

Kommentar till underkända funktioner.
Döda träd (lågor): Lågorna bedöms i två
klasser. Låga 1: Som är äldre än beståndets
eller likåldrig med beståndet men betydligt
grövre än beståndets medeldiameter. Låga
2: Låga med ålder ungefär som beståndets
med en bas diameter ungefär som bestån-

Inventerare: Martin Persson, NAI Svefa.
Inventerarens kommentar
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Inga ”Impediment” fanns med i uppföljningen.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Inga ”Kulturhänsyn” fanns med i uppföljningen.
30 (94 %) av förekommande 32 lågor hanterades rätt.
8 (100 %) av förekommande 8 lågor hanterades rätt.
Alla naturvärdesträd hanterades rätt.

dets medeldiameter.
Godkänd hantering: Ingen död ved får ha
upparbetats eller blivit uttransporterad.
Samtliga ”Låga 1” samt 90 % av ”Låga 2”
ska vara intakta.
Inventerarens kommentar: ”Ovanligt
mycket låga 1, som har hanterats bra”.

SLUTAVVERKNING: RESULTAT PER NATURVÅRDSFUNKTION.

Inventerare: Ulf Ormestad, Firma Skog & Utbildning i Dalarna.
Naturvårdsfunktion
Hänsynsyta vanlig skog
Impediment
Hänsynskrävande biotop
Kultur
Kantzonsmiljö
Bäcköverfart
Sociala hänsyn
Döda träd (låga 1)
Döda träd (låga 2)
Naturvärdesträd

Antalet
godkända
funktioner

Antalet
underkända
funktioner

Totalt
antal
funktioner

4
0
7
2
4
0
1
32
6
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

4
0
7
2
4
0
1
35
6
0

Inventerarens kommentar
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Inga ”Impediment” fanns med i uppföljningen.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
Ingen ”Bäcköverfart” fanns med i uppföljningen.
Alla förekommande företeelser hanterades rätt.
32 (91 %) av förekommande 35 lågor hanterades rätt.
6 (100 %) av förekommande 6 lågor hanterades rätt.
Inga ”Naturvärdesträd” fanns i uppföljningen.

Kommentar till underkända funktioner. Döda träd (lågor): Bedömning och godkänd hantering: Se ovan. Låga 1 har på en trakt blivit underkänd.
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UTBILDNING

Återkopplingsdagar på naturvårdsuppföljning för både gallring och slutavverkning har skett under hösten 2012.
Deltagare var drivningsentreprenörer,
fältplanerare och arbetsledning.
INVENTERING AV NATURVÄRDEN

Skogsstyrelsen
har
på
uppdrag
av Besparingsskogen slutfört en
Naturvärdes-inventering på de nyckelbiotoper och naturvärdesskogar som vi
har på våra marker. Inventeringen har i
första hand gällt de avdelningar som var
markerade med NO (Naturvård Orört)
och NS (Naturvård Skötsel) i SIBs beståndsregister. Men även andra kända
naturvårdsområden har blivit inventerade och klassade.
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EXEMPEL PÅ MÅLKLASSER

NATURVÄRDESINVENTERING
ÄB:s och SIB:s personal på naturvärdesinventering med Ulf Lindenbaum, Skogsstyrelsen. Foto: Besparingsskogen

Sommaren 2011 började Skogsstyrelsen en naturvårdsinventering på
uppdrag av Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar. 2012 blev inventeringen färdig och nu finns ett bra underlag för att göra ekologiska
landskapsplaner på Besparingsskogarna.
Besparingsskogarnas
PEFC-certifiering
innebär att Svensk PEFC Skogsstandard
skall följas. Ett av kraven är att skogägare
med sammanhängande marker på mer än
5 000 ha skall ha en Ekologisk Lanskaps
Plan, ELP. Det innebär att skogliga åtgärder och beslut om frivilliga avsättningar så
långt det är möjligt genomförs i ett landskaps- och avrinningsområdesperspektiv
där även behov av att återskapa skogs- och
vattenmiljöer beaktas. För få ett bra beslutsunderlag för våra ELP:er togs hjälp av
Skogsstyrelsen för att naturvärdesinventera
NO och NS bestånden i beståndsregistren.
Inventeringsmetoden som har använts är
framtagen av Svea Skog och godkänd enligt
certifieringskraven.
Skogsstyrelsen utbildade 2011 även
ÄB och SIB:s planerare i naturvärdesinventering. Planerarna gör nu en natur-

?
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NATURVÄRDEN
PÅ DIN FASTIGHET

För varje fastighet som har
del i Älvdalen och Särna-Idre
Besparingsskogar finns en
Grön Skogsbruksplan framtagen där minst 5 % av arealen
är avsatt till naturvård. I din
plan kan du se vilka målklasser som finns på din fastighet.
Dessa finns beskrivna med
förkortningar. Till höger ser
du vad dessa står för och exempel på hur det kan se ut.
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värdesinventering på varje gallrings- och
slutavverkningstrakt som skall planeras.
Inventeringen dokumenteras och ingår i
trakthandlingarna.
– Skogstyrelsens naturvärdesinventering
har gett oss ett bra beslutsunderlag för att
kunna påbörja vårt ELP arbete. Det är viktigt för oss att kunna prioritera och bedöma
vad och var som det skall sparas. Vi skall
dock komma ihåg att det här inte innebär
att alla naturvärden är funna. Därför var
också viktigt för oss att planerarna fick utbildning i naturvärdesinventering.
– Det tillsammans med kursen i naturvårdsbiologi som de gick 2010 ger oss
verktygen att hitta och dokumentera de naturvärden som återstår att upptäcka, säger
Håkan Lissman, samordnings-, system- och
råvaruansvarig på Älvdalen och Särna-Idre
Besparingsskogar.

NO-miljö: En blöt/fuktig biotop i en granskog
med död ved, källor och olika örter. Gemensamt för NO-miljöerna är att här finns arter
som är anpassade till ett liv där livsrummet,
biotopen, är stabila. De förändringar som
sker är ofta mycket små. Det blåser omkull
en gran och skapar ett vindfälle som blir död
ved och det kommer några smågranar i den
nya luckan. Fuktigheten och beskuggningen
är oförändrad. Skulle en sådan miljö avverkas försvinner också miljön som de här arterna är beroende av.

NS-miljö omkring en fäbod: På fäbodens
gamla betes- och slåttermarker finns kanske
växter kvar som är beroende av ett ljust och
öppet läge. För att behålla dessa miljöer så
behövs det många gånger huggas bort gran
som så sakta annars kommer att ta över den
här miljön.

MÅLKLASSER
ger information om skogens brukning.
Klasserna har följande innebörd:
PG - Produktion generell hänsyn
Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturvårdshänsyn tas i form
av detaljhänsyn och hänsynsytor.
K - Kombinerade mål
Kombinerade mål med ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.
NS - Naturvård skötelkrävande
Naturvård utan produktionsintresse där området
gynnas av en naturvårdande skötsel.
NO - Naturvård orörd
Naturvårdsintresse där området lämnas orört.

NS-miljö i brandtallskog: Nästa alla skogar
har någon gång härjats av bränder. Genom
årtusenden har en mängd växter, svampar,
insekter, fåglar och djur anpassats till att det
brinner ibland. En del är så anpassade att
det endast finns där det har brunnit. I vår
tid släcks alla bränder väldigt snabbt och
brandbiotopen har blivit en bristvara. En naturvårdande skötsel blir då att bränna lämpliga tallskogar och återskapa brandbiotoper.
Foto: Besparingsskogen
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MARKBYTESPROJEKTET

ÄB

PROJEKT
De senaste sex åren har cirka 7 800 ha mark i Älvdalens socken berörts i någon form av åtgärd via Projekt Frivilligt Markbyte. Nu är den sista projektomgången, Frivilligt Markbyte II, avslutad och resultatet från
projektperioden sammanställt.
Älvdalens Besparingsskog har mellan 20072012 erbjudit sina delägare att frivilligt och
utan kostnad lösa upp samägande och förbättra strukturen på sina fastigheter. Detta
i samarbete med Länsstyrelsen i projekt
Frivilligt Markbyte som omfattat Älvdalens
socken. Under denna tid har frivilligt
markbyte pågått under två perioder, i två
projekt med samma mål - att förbättra fastighetsstrukturen och minska samägandet i
socknen. Under de här åren har uppskattningsvis cirka 800 delägare visat intresse att
föra samman sina spridda skiften till större
enheter och göra marken mer lättbrukad
och lönsam.
I det senaste projektet, Frivilligt Markbyte
II, är totalkostnaden på cirka 9 miljoner
kronor. Av dessa är projektarbetskostnader
cirka 4 miljoner kronor och cirka 5 miljoner kronor lantmäterikostnader. Av projektarbetskostnaderna har 50 % finansierats via EU och ”Landsbygdsprogrammet
2007-2013” och lantmäterikostnader
har till 100 % bekostats av Älvdalens
Besparingsskog. En satsning som kostat
Älvdalens Besparingsskog totalt cirka 7 miljoner kronor.
Benny Nilsson på Länsstyrelsen i
Älvdalen och Lars Andersson, fastighetsansvarig på Älvdalens Besparingsskog är nöjda
med resultatet.
– Vid starten av Frivilligt Markbyte II
(2010-2012) hade vi som mål att genomföra 200 markbyten och minska samägandet
med 5-7 procent. Det har vi lyckats med
så sammanfattningsvis är vi nöjda, säger
Benny och Lars.
Projektet har omfattat Älvdalens socken,
totalt 80 000 ha. Cirka 450 fastigheter har
berörts varav 4 900 ha har kommit in till
Lantmäteriet. I vissa ärenden har samägande upplösts utan delning, där har man isÄR DU INTRESSERAD AV OMARRONDERING och vet med dig att ditt skifte/n är rågranne med ”Jordfonden” kontaktar du:
Benny Nilsson
Tfn: 0251-100 30
E-post: benny.nilsson@lansstyrelsen.se
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tället valt att köpa ur varandra. I dessa fall
krävdes endast ny lagfart från Lantmäteriet
vilket inte bekostats av ÄB.
– Av totalt 415 intresseärenden, från de
båda projekten 2007 – 2012, har 245 blivit genomförda och 170 har avslagits. I de
fall där ett ärende avslagits beror det många
gånger på att man efter värdering och
granskning av våra förslag ändå inte kommit fram till en överenskommelse. Sedan
finns det ett antal ärenden där man anmält
sig till projektet och lämnat sin mark till
förfogande men inte haft något eget förslag
på utbytesmark. Tyvärr har vi inte haft tillräckligt med resurser för dessa ärenden och
därmed inte haft möjlighet att komma med
förslag på byte, säger Benny Nilsson.
Nu återstår cirka 46 ärenden att färdigställa hos Lantmäteriet. Hur lång tid det
kan ta är svårt att säga.
– I dessa fall får markägaren invänta bekräftelse från Lantmäteriet på
”Underrättelse om avslutad förrättning”. På
tidigare bekräftelse om att ansökan kommit
in finns namn och telefonnummer till förrättningshandläggaren men också ett ärendenummer som man kan använda för att
hålla koll på sitt ärende via webben, säger
Lars Andersson.
ÄLVDALEN SOCKEN FORTSATT OMARRONDERINGSOMRÅDE

Markbytesprojektet med Älvdalens
Besparingsskog och Länsstyrelsen är nu avslutat och det finns i dagsläget inga planer
på något nytt projekt. Därmed finns inte
längre möjligheten att som delägare få sitt
markbyte finansierat med bidrag från ÄB.
Behovet av omarrondering är fortfarande
stort i Älvdalens socken och möjligheten
att göra ett frivilligt markbyte där markägaren själv bekostar bytet finns däremot kvar.
HAR DU ETT PÅGÅENDE FASTIGHETSÄRENDE HOS LANTMÄTERIET?
Håll koll på ärendets status på:
www.lantmateriet.se/Fastigheter/
Mina-arenden/

FRIVILLIGT
MARKBYTE
2007-2012

DELÅGARE

FRIVILLIGT MARKBYTE II AVSLUTAT

Omfattning:
Älvdalens socken totalt 80 000 ha fördelat
på:
Privat mark ca 40 000 ha
Bolag ca 30 000 ha
Älvdalens Besparingsskog skifteslag ca 10
000 ha
Resultat
Period 1: 2007-2009
Uppskattningsvis har ca 500 delägare visat
intresse för projektet
Ca 185 fastigheter
Ca 2 900 ha (inkommit till Lantmäteriet)
Ca 13 mil rågång har försvunnit
Period 2: 2010-2012
tillkomst från föregående period
Ca 300 delägare
Ca 450 fastigheter
Ca 4 900 ha (inkommit till Lantmäteriet)
Ca 24 mil rågång har försvunnit
Minskat samägande uppskattningsvis 5-7 %
Kostnader
2010-2012 Frivilligt markbyte II
Totalkostnad 9 mkr varav 57% är
lantmäterikostnader.
Total projektkostnad per areal
ca 1 900 kr/ha.
Finansiering
EU-projektstöd 50 % av projektkostnad
Älvdalens Besparingsskog 50 % av projektkostnad. Älvdalens Besparingsskog 100 %
Lantmäterikostnad.

Länsstyrelsen har kvar en markreserv, så
kallad Jordfonden, som finns i de kommuner och socknar i länet som har ett omarronderingsområde.
– Markreserven är som det låter en reserv
av mark för framtida omarronderingar. I
de områden där vi idag har en markreserv
genomför vi i väntan på eventuell omarrondering succesiva byten med markägare där
fastighetsstrukturförbättringar kan uppstå, säger Benny Nilsson på Länsstyrelsen
Dalarna.
VILL DU VETA MER?
En slutrapport för Projekt Frivilligt
Markbyte kommer på Jordbruksverkets
hemsida någon gång under 2013
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UTBILDNING

MOTOR- OCH
RÖJSÅGSKÖRKORT 2013
GAMMAL
UTBILDNING
RÄCKER INTE
• Det räcker inte med att ha en äldre utbildning från skogsbruks- eller naturbruksgymnasium. Utbildning som slutförts före
2005 måste kompletteras med prov för
motorsågskörkort. För dem som har en
äldre motorsågsutbildning gäller en övergångsfrist till den 1 januari 2015. För övriga började den nya lagen gälla 1 december
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 annan 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 familj 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 motorsågskörkort. Person som varaktigt bor i
hushållet får använda motorsåg på fastigheten utan motorsågskörkort. För att räknas
till hushållet ska man bo i samma hus som
fastighetsägaren.
• Om man låter någon hugga ved på sin fastighet 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 motorsågskörkort och
skyddsutrustning.
• Den som inte följer lagens krav rörande dokumenterad kompetens kan drabbas av vite
på 10 000 kronor.

FOTO: Tobbe Nilsson.

Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar har under flera år erbjudit sina delägare med anhöriga att ta körkort i bland annat motorsåg
och röjsåg. Under 2013 finns ej den möjligheten. Samtidigt kommer
nya skärpta regler som gör det viktigare än någonsin att se över sin,
och även andras, kompetens innan man rycker igång sågen.
Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar har under flera år erbjudit sina
delägare med anhöriga att ta körkort för
bland annat motorsåg och röjsåg. Under
2013 kommer Besparingsskogarna ej att
kunna erbjuda sina delägare den möjligheten. Anna Dahlgren, utbildningsansvarig på ÄB och SIB förklarar.
– Det beroende på flera olika saker.
Tidigare har Besparingsskogen fått cirka
70-90 % i EU bidrag för genomförda utbildningar. Nu är de bidragsstöden stängda
och de så kallade utbildningscheckarna på
cirka 2000 kr/kurs från Säker Skog är slut.
Därför avvaktar vi det nya landsbygdsprogrammet som börjar 2014. Då hoppas vi
att det ska finnas möjlighet att söka de
EU-bidrag som vi tidigare fått för utbildningar. Inom vår egen budget för 2013
ryms inte utbildningar för delägare, efter
ett beslut som togs av Jordägarnämnden

och godkändes av Jordägarstämman i november 2012, säger Anna.
För röjsågskörkortet finns ett fåtal utbildningscheckar från Säker skog kvar.
De har en rykande åtgång och man måste förhandsboka dem. När denna tidning
kommer i din brevlåda kan även de vara
slut. Enligt Säker Skog så hoppas de på
att de får mer pengar för att kunna dela
ut fler bidragscheckar till dem som nu har
blivit utan. Säker Skog som är ansvarig
för utbildningscheckarna kommer under
våren att uppdatera sin hemsida och där
läggs information ut om det kommer ytterligare medel. www.sakerskog.se.
– Naturligtvis finns det möjlighet för
dig som skogsägare att själv bekosta din
utbildning. Säker Skog har förslag på utbildare inom vår region, säger Anna.

Källa: tidningen Skogsland
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UTBILDNING

Jag är mycket erfaren och kunnig,
behöver jag gå en kurs för att ta motorsågskörkortet?

Nej, finns kunskapen som krävs räcker det att genomföra proven. Erfarenheten visar dock att ytterst få om ens någon klarar
proven utan förberedelser. Men det kan räcka med en kortare
utbildning (”avrostning”) eller självstudier.
Gäller försäkringen om man inte har nödvändig
utbildning eller slarvar med skyddsutrustningen?

En arbetsledare för ett större trädgårds- och anläggningsföretag
undrar följande:
-Behöver mina gubbar ta det nya motorsågskörkortet för att
försäkringen ska gälla? Några har utbildning sedan tidigare men
inte kortet. Andra har tagit AB-kort och de jobbar ibland från
skylift utan E-kort. Vad säger lagen och försäkring om detta?
Svar från Säker Skogs Tomas Gullberg:
- Det finns inget entydigt svar på dina frågor. Först vid en
eventuell stämning kan det komma fram hur lagen tolkas. För
att vara på säkra sidan bör ni gå över till det system som troligen blir en ”godkänd standard”, alltså Motorsågskörkortet,
som innehåller dokumenterad utbildning med teoretiska och
praktiska prov. Om de anställda som inte har motorsågskörkort
gick utbildning på 90-talet är det nog dags för repetition och
övergång till motorsågskörkortet. Sågning från skylift är så pass
riskfyllt att vi absolut rekommenderar särskild utbildning med
en påföljande uppkörning för E-nivån.
Svar från Gerry Wahlqvist på Länsförsäkringar:
- Det kan finnas risk att ersättning sätts ned om man som
försäkringstagare bryter mot lag eller myndighets föreskrift.
Det kan gälla t.ex. avsaknad av föreskriven skyddsutrustning
och/eller bristande utbildning. I grova fall kan ersättning sättas
ned till 0 kr. Drabbas dina anställda av en olycka gäller naturligtvis olycksfallsförsäkringen. Beror olyckan sedan på att du
som arbetsgivare brutit mot lag eller föreskrift så finns risk att
försäkringsbolaget regressar (återkräver) utbetald ersättning.
Ett tips är att gå genom ditt företags försäkringar med försäkringsbolaget och den säljare du brukar ha kontakt med. Vilka
försäkringar har ni? Vad gäller? Behövs kompletteringar?
Vad kostar det att ta motorsågskörkort?

Det finns inget enhetligt pris utan utbildarna verkar på en
marknad med fri konkurrens. Kostnaden består av utbildningskostnad, ev. litteraturkostnad, kostnad för prov, körkortsavgift
och ev. hyra av utrustning. Totalkostnaden för nivå A+B vid
kurs med certifierad instruktör ligger normalt på 4000-7000 kr
plus moms. För studiecirkel ligger kostnaden på 2000-3000 kr
för A+B. Behov av omprov kan ge ytterligare kostnader.
Själva körkortsavgiften är lika för alla utbildare och är 100 kr
plus moms för varje nytt registrerat motorsågskörkort samt 100
kr plus moms för varje tillkommande godkänd nivå. För ett
nytt AB-körkort är alltså själva körkortskostnaden 300 kr. Att
komplettera med en ytterligare nivå, ex. från AB till C kostar
200 kr och att ersätta ett förlorat körkort kostar 100 kr.
Källa: www.sakerskog.se
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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). Arbetsmiljöverket 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:

DELÄGARE

3 VANLIGA FRÅGOR & SVAR
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• Krav på varselklassade (märkta med CE EN 471) kläder på överkroppen för både motorsåg och röjsåg (undantag kan göras
efter riskanalys vid andra arbeten än trädfällning). En varselväst utanpå huggarblusen är OK, men den får i princip
inte täckas. Om en riskanalys visar att varselkläder inte behövs för att förhindra olyckor är det dock OK att sätta röjsele, 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. Övergångsfrist till 1 januari 2015. (Detta krav gäller inte egenföretagare
som jobbar själv eller inom familjen). Vid byggarbeten gäller dock
kompetens/dokumentationskravet även egenföretagare. Vid arbete 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 Arbete, 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 sidoplan 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 äldre utrustning (inte CE-märkt). I övrigt gäller att utrustningen ska
vara CE-märkt och följa Maskindirektivet.
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
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På gång hos pcSKOG
DELÄGARE

Personalen på pcSKOGs kontor i Älvdalen jobbar på för fullt med att
uppdatera de fastigheter som är färdiga i markbytesprojektet, vilket
kan ta lite tid. Förutom det ligger fokus på att hjälpa delägare i ÄB
och SIB att uppdatera utförda åtgärder i skogsbruksplanen.
– Det tar betydligt mer tid för oss att färdigställa planerna från
markbytesprojektet, så vi ber om folks förståelse. Vi ligger just nu
lite lågt med att ta in vanlig ajourhållning eftersom det data vi har är
föråldrat. För övrigt så hjälper vi gärna till att lägga in utförda åtgärder eller annat, även efter att delägaren har fått en pärm, säger Elin
Andersson.

Utbilda dig kostnadsfritt med pcskog

Nytt!

HÖSTENS OM
GÅNG
AV PCSKOGS
POPULÄRA
KURSER!
Anmälan sena
st 10 dagar in
nan
kursstart på:
Tfn: 0251-417
00
Minst fem delta
gare
krävs för att ku
rsen ska
genomföras.

pcSKOGS kurser är kostnadsfria för alla delägare i Älvdalens och Särna-Idre
Besparingsskogar. Höstens kursdatum finns nu klara att boka in i din kalender.
Anmälan görs till pcSKOG senast 10 dagar innan kursdatum på tfn 0251-417 00.
PLAN OCH KARTA
21 september, 26 oktober, 23 november och
6 december

GRUNDKURS SKOG
10-11 september 2 dagar

” Lär dig mer om hur du kan använda din digitala skogsbruksplan på din egen dator, med
nya programmet pcSKOG Gård 2011.
Vi kommer att gå igenom grunderna i programmet. Hur du utför de vanligaste sakerna,
skriver ut rapporter, gör urval, lite enkel kartredigering samt hur du använder laserdatat.

”Bonitet, Ståndortsindex och Omloppstid. Vad
betyder dessa termer och vad har de för betydelse för Ditt skogsbruk?
Under Grundkurs Skog får Du lära dig mer om
dessa begrepp och om hur skogen kan skötas från föryngring till föryngringsavverkning.
Under första dagen går vi igenom teorin inomhus. Andra dagen går vi ut och praktiserar.”

För att kursen ska komma till rätta bör du ha
datavana.”

RÅGÅNGSDAG
24 september

NYHET: EKONOMIN I SKOGEN
3 sept 1dag

”Kursen behandlar vad en rågång är och hur
man känner igen den när man ser den. Vilka
lagar och regler gäller vid rågångar? Kursen
avslutas med en rundtur i skogen för att titta på
rågångar och röjningar.”

”Lär Dig hur man sköter skogen för att maximera och planera det ekonomiska utbytet. När
är det ekonomiskt mest optimalt att avverka
och vilka avverkningar ska man då prioritera?
Hur man väljer rätt skötselprogram utifrån önskad vinst- och risknivå? Dessa och fler frågor
besvaras under denna intressanta kurs."

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

PCSKOG
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Tips och trix i pcSKOG Gård 2011

När du just öppnat kartan och alltså ännu inte aktivt valt några andra kartverktyg är zoom och panorera de funktioner som är aktiva.

Förvalt är så kallad Zoom drag och aktiveras genom att hålla ner vänster
musknapp. Drag snett ner åt höger zoomar in och drag snett upp åt vänster
zoomar ut.

Panoreringen kan alltid aktiveras genom att hålla ner höger musknapp. På
detta sätt kan du med hjälp av vänster och höger musknapp smidigt navigera
i kartan, utan att behöva växla verktyg uppe i menyn.

Psst!

När du redigerar i kartan avaktiveras zoomfunktionen i vänster musknapp
till förmån för redigeringsfunktioner ( tex ny linje) Men du kan aktivera den
genom att hålla ner ”Alt-tangenten” på tangentbordet. Alternativt kan även
hjulet på musen användas för att zooma in och ut.

Är du ny skogsägare i Älvdalens
eller Särna-Idre Besparingsskog?
Hör av dig till pcSKOG för att stämma av att
du har rätt uppgifter på fastigheten.
FOTO: Tobbe Nilsson.

www.besparingen.com
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Många har nog upptäckt det redan men vi tänkte ändå tipsa
om det nya och smidigare sättet att navigera i kartan.

SÄRNA

FRÅN ARKIVET

SIB

Historien om Erik Berg från gården i Elfros
och storskiftet i Särna och Idre 1880-1895
Erik Berg, den flitige dagboksskrivaren, storskiftesarbetaren, jägaren, fotografen och läraren dog 1953, 87 år gammal. Han skrev dagbok hela sitt liv.
Redan år 1879 fastställdes grunderna i storskiftet i Särna socken och Idre kapellag.
Då bildades Särna-Idre Besparingsskog.
Storskiftet innebar gemensamt ägda skogar, besparingsskogar, där alla fick del av
avkastningen. Marken delades in i skiften
som blev privat skogsmark och statlig mark,
nuvarande Sveaskog. Grovt sett blev 1/3 besparingsskog, 1/3 statlig mark och 1/3 privat mark. Avkastningen skulle i första hand
täcka kostnader för att förvalta och bevaka
skogen, samt åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Dessutom skulle
avkastningen användas för att på olika sätt
utveckla bygden och underlätta för befolkningen.
Särna socknemän var framsynta och hade
1861 fått tillstånd av Konungen att hugga timmer och sälja från Kronomarken.
Detta innebar många arbetstillfällen för
trakten. Första åren fick de tillstånd att
hugga 30 000 timmerträd per år. 1865
sänktes det till 20 000. 1888 upphörde
detta i och med att Besparingsskogen var
bildad. Sammanlagt sålde Särna Sockemän
552 000 timmerträd av de grövsta och värdefullaste dimensionerna.
Sommaren efter bildandet av SärnaIdre Besparingsskog påbörjades till arealen det största storskiftet i Dalarna.
Det fanns tidigare ingen riktigt bra karta över Särna socken och Idre kapellag
så man inledde storskiftet med att staka
upp och röja undan skog i ett rutsystem
över hela socknen. Dessa linjer var 20 till
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30 for (6-9 m) breda. Stakningen började
vid gränsen till Härjedalen, Näsfjällsröset,
strax norr om övre Hågådalen. Baslinjen,
som den första kallades, går nästan i söder med några graders lutning mot öster. Den går nära Idre kyrka och möter Transtrandsrå strax öster om gården
Storbron. Öster och väster om baslinjen
höggs kontroller på ett avstånd av 20 000
svenska fot. I rät vinkel mot dessa kontroller stakades paralleller på ett avstånd av
14 000 svenska fot. En sådan rektangel
innehåller därför 5 000 tunnland.
Skogsskiftena lades ofta ut i samma riktning som dessa kontroller och paralleller
liksom fäbodskogarna, ”vôllrutern”. Den
nordöstra så kallade ”Besparingslina” började vid 14:e parallellen och stakades sedan
i sydost genom att tangera varannan rektangels nordöstra hörn för att sedan sluta
nära en vinkel på Älvdalsrået ett stycke söder om gården Per-Anders. På så vis bildade
Besparingsskogen ett jämnbrett område
med Fuluälven som blev dess gräns mot
sydväst. Sedan kunde det egentliga arbetet
börja med att kartlägga byarna med alla
gårdar. Det var detta som många fick arbete
med. En av dessa var den 17 årige Erik Berg
från gården i Elfros.
Erik Berg föddes den 5 januari 1866 som
näst yngst av sju syskon. Familjen var av
Håll-släkten och levde på gården i Elfros
där vägen till Tännäs går idag. Erik skrev
dagbok och 1883, när han var 17 år gammal, skrev han om livet och slitet på går-

den. De hade som alla andra på den tiden
ett litet jordbruk med kor, får och getter.
De saknade dock häst. Erik och hans bröder fick var och varannan dag dra hem hö
och ved på en skidkälke. De hade vinterhässjor på ängar och holmar längst med
Elfrosfjorden och Kringelfjorden samt även
öster om gården på Hömyrarna. Här följer
ett utdrag ur dagboken:
11 januari. Till Hömyrarna och satte
ripsnaror. Afteckning av utsikten i norr och
således städja! Oaktadt en 15 a 20 graders
köld.
12 feb resa till Särna i följe med Tysk-Erik
för att sälja ripor och handla.
5 maj 1883 nedbrann kl. 4 em Tysk-Eriks
gård helt och hållet.
Tysk-Eriks gård låg ett stycke nordväst
om Knappgården på Särnaheden. Det
har berättats att smöret på köksbordet i
Knappgården smälte ned fullständigt av
hettan från branden.
Erik skriver vidare i dagboken:
12 juni också hemma i Elfros. Obs! Gräsligt
mycket trafik af folk, från norr till söder, tingsfolk och dalakarlar (lantmäterifolk). Några
uslingar från Särna (med båtar) borttog
fortjensten af mig att ro tingsfolk!
Men till sist fick Erik Berg med tingsfolk
att göra. Han fick arbete inom det pågående storskiftet och sommaren 1883 jobbade
han i elva veckor med att kartlägga trakten.
Arbetet innebar bland annat att mäta upp
byarna med alla inägor samt traktens alla
fäbodvallar. Sommaren blev mycket regnig
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På motstående sida till höger: Gammal karta över Särna-Idre. Ovan: Foto från Särna.
Storskiftet. Under/bakom: Eriks dagbok där han skriver på engelska. Till höger Erik Berg.

och i dagboken beskriver Erik varje dags
arbete och vedermödor. I dagboken märks
det när det är extra besvärligt som till exempel den 27 juli då Erik skriver:
Jag och de samma som förut var med på en
spögång från Drosbacken, till en sjö i söder der
en liten ”holmdjefvel” med odling befanns.
Derifrån till Lillvattnet och tillbaka igen.
29 juli: Var i ro vid Drosbacken för att hvila
oss, efter våra mödor och besvär. Det regnade
äfven idag, dock intet mot igår.
Till slut fick han lön för mödan. Ur Eriks
dagbok.
17 september: Var i Särna der jag först om
morgonen hjelpte Rabb Johan att bära in
halm och dito Halvar. Obs: Fick räkningen
på ”spektaklet” för sommaren idag.
Erik var säkerligen trött på den ovanligt
regniga sommaren och gladde sig mycket åt
sin lön, trots att han kallade storskiftet för
”spektaklet”.
Plötsligt i dagboken händer något:
Erik börjar att skriva på engelska . Året är
1886. Ett händelserikt år för Erik. Han ville inte att någon skulle kunna läsa vad han
skrev. Han var intresserad av att lära, kanske
fick han en grammatik bok av sin äldre bror
Jonas som var lärare i Särna. Engelskan i
boken är väldig bra och välskriven.
Den 23 oktober 1886 kan man tänka sig
att det är en nervös och aningen spänd 20-
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åring som är hemma på gården i Elfros.
Erik skriver: I was home the all day and did
me in order for my travel…
24 oktober: About the middag I travelled
to Särna at the sea with my brother P. Rested
in Heden a little and took farewell of the
Germanies (T-a). Arrived to Särna at ½ 8.
25 oktober: I was in Särna the all day and
did me in order for my travel to Kristinehamn.
Took farewell to my friends and travelled to
“Särnstugan” in comp. with the postman “
Stenva-Jonas”.
Erik började 1886 att utbilda sig för att
så småningom bli lärare. Först gick han i
skola i Kristinehamn. Med mycket hjälp
hemifrån och med ekonomiskt stöd av sin
äldre bror Jonas som är lärare.
Det följde en tid med studier och han
sitter mycket ensam på sitt rum och studerar och läser, tillbringar jul och nyår i
Kristinehamn, långt från släkt och vänner.
Väntar på brev hemifrån och brev med
pengar från äldre brodern Jonas.
Den 27 december kan man läsa i Eriks
dagbok:
I was at home the all day at next. I read in
a book- holdingsbook, read english, swedish
and another book. In the evening I called
upon a camrade. Got a letter from home.
Erik vände så småningom hem till gården
i Elfros och Särna igen. Han läste senare vi-

dare både i Falun och Uppsala och blev färdigutbildad lärare 1894.
Han gifter sig med Eva som kom från
Falun, även hon lärare. De träffades på skolan i Falun. Vi vet sedan att de båda jobbar som småskolelärare i Klitten, Älvdalen
från 1895-1903. Erik köper under sin
tid i Älvdalen en kamera och fotograferar
mycket. Sedan flyttar Erik med familj till
Värmland några år och sedan vidare till
Ljusdal i Hälsingland. Där bodde familjen
1906-1926. De köper vid pensionen ett hus
i Vika utanför Falun. Eva och Erik fick sex
barn. Några av de äldsta är födda på Klitten.
Erik Berg, den flitige dagboksskrivaren,
storskiftesarbetaren, jägaren, fotografen och
läraren dog 1953, 87 år gammal. Han skrev
dagbok hela sitt liv.
En av Eriks barnbarn heter Kalle Berg.
Han är idag 77 år och bor i Hölö. Han har
jobbat som bland annat dykare och var en
av dem som dök ned till Skeppet Wasa när
de skulle transportar in det på sin nuvarande plats… men det är en annan historia.

Av: Elon Andersson, Särna.
Källor: Kalle Berg - barnbarn till Erik Berg.
Elon Andersson, Särna. Wilhelm Petterssons
bok om storskiftet Särna-Idre.
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AKTUELLT

ANSLAGSTAVLAN

JORDÄGARSTÄMMA
ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG
30/5 Älvdalens Biografteater kl 18.00
Vid anmälan: För att underlätta upprättandet av röstlängd skall delägare,
som avser delta i stämman, anmäla
detta till Besparingsskogens kontor
senast dagen innan kl 16.00.
Tele: 0251-106 95
Anmälan efter denna tidpunkt
godkännes ej!
Viktigt är att om ni får förhinder och
inte kan komma på stämman, så meddela det till kontoret.
(Reservation för ändring av datum)
Kungörelse kommer i lokal press, på
kommunens anslagstavla, samt på
www.besparingen.com
Senast 14 dagar innan stämman.

SKOGEN SOM RESURS

Nu är det dags!

SKOGSDAGAR
Särna-Idre Besparingsskog

16-17 augusti
Gör din anmälan innan semestern,
se baksida på tidningen!

Obs!

Fr.o.m 2013 finns inte Elitidrottsbidraget kvar

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG I SAMARBETE
MED PROJEKT W7 PRESENTERAR:

Tommy Lundberg från Svefa
- Svensk fastighetsmarknad Fokus Skog
ger en presentation av skogsfastighetsmarknaden i Sverige och Dalarna.
Med fokus på fastigheter snarare än virke
och bräder svarar Tommy på
frågorna:
• Vad är det som styr fastighetspriserna?
• Var är det bra att investera i skogsmark?
• Håller skogsmarknaden i sig?
Fotograferna Lars-Erik Lindhamn och Tobias
Schröder visar foton från Naturen i Älvdalen
27 MAJ KL 18.00
LOKALEN, ÄLVDALEN
Vi bjuder på fika. Kostnadsfritt.

JORDÄGARSTÄMMA
SÄRNA- IDRE BESPARINGSSKOG
24/5, Idre Hembygdsgård kl 18.00

LÖSNING SKOGSKRYSSET OKTOBER-12
VIKTIGT
FÖRHÄ- FÖR
BRASA
VELSE BESPARINGEN

Kom ihåg att lämna in
ansökan om projekt i byar
senast 1 juni 2013!
- Redovisning av hur bidraget
använts ska skriftligen redovisas till
jordägarnämnden omedelbart efter
att projektet avslutats, dock senast
31/5 2014. Förlängning av projekt
får endast göras med ett år.
- Tidigare beviljade förlängningar ska
slutredovisas senast 31/5 2013.

Projekt Stigar & Leder
Projektansökan för att kunna
jobba vidare med projekt Stigar och leder har lämnats in till
Skogsstyrelsen i början av året och
vi väntar nu på svar för att kunna
verkställa projektplanen.

Pension
Anita Andersson har skött om
lokalvården på Älvdalens Besparingsskog sedan 1998. Plikttroget har hon sett till att kontoret, och även garagets kontor,
blivit snyggt, rent och trivsamt
för personal och besökare. Sista april tog Anita pension och
får då mer tid att bland annat
vara farmor åt tre barnbarn. Vi
tackar Anita för hennes tid med
Besparingsskogen och önskar
henne lycka till!
Från och med maj kommer lokalvården på Besparingsskogen
i Älvdalen att skötas av Stefan
Svärd och företaget Stefans
Städservice.
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Tips! Sköt och bruka din skog på ett lönsamt och hållbart sätt. Räkna på effekhttp://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/

GRATTIS GUN ANDERSSON, BRUNNSBERG
I ÄLVDALEN, VINNARE AV SKOGSKRYSSET I
HÖSTNUMMRET AV SKOGEN & KRAFTEN!

terna av olika skogsbruks-åtgärder i dina egna bestånd.
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KONTAKTUPPGIFTER

För att maila till Besparingen skriv: förnamn.efternamn@besparingen.com

Särna-Idre Besparingskog
Växel: 0253-100 07
Fax: 0253-103 87
E-post: besparingen@besparingen.com
Post- och besöksdress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna

SKOG

STABER

SKOGSBRUKSLEDNING

NÄRINGSBIDRAG

HÅKAN LISSMAN
Samordnings- systemoch råvaruansvarig
0251-59 74 72

AVVERKNINGSPLANERING

JAN NORELL
Näringsbidrag,
arbetsmiljö
0251-59 74 73

PERSONAL

Älvdalens Besparingsskog
Växel: 0251-106 95
Fax: 0251-108 95
E-post: besparingen@besparingen.com
Besöksadress: Dalgatan 99
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen

ÄB
SIB

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

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

FÖRVALTARE
ULF ANDERSSON
Förvaltare
0251-59 74 70

JONAS HÅRDÉN
Fältplanerare ÄB, NVB
0251-59 74 82

INFORMATION, UTBILDNING, PROJEKT
ANNA DAHLGREN
Delägarinformation
0251-59 74 85

STEFAN MATTSSON
Fältplanerare SIB
0253-59 67 67

ADMINISTRATION
LINA NYSTRÖM
Ekonomichef
0251-59 74 79

Fältplanerare ÄB
ANDREAS BERGLUND 076-845 83 03
073-069 97 41
KURT MALM
JOHAN LARSSON
073-048 80 94

ANNELIE NORIN
Ekonomiadministratör
0251-59 74 75
DRIVNING

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

TERESE FOLKESSON
Ekonomi- och
löneadministratör
0251-59 74 83
ANN-SOFI PERSSON
Administration SIB
0253-100 07

SKOGSVÅRD
JONAS SVENSSON
Produtionsledare
Skogsvård
0251-59 74 77

ANN HALVARDSSON
Lokalen bokning
0251-122 33
lokalen@besparingen.com

URBAN MATTSSON
Skogsvårdsplanerare
0251-59 74 81

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

MAUD NYMAN
Lokalvård Särna

Skogsvård SIB
070-567 03 69
BERT ÖSTENSSON
MATS WALLMO
KRISTOFER SPÅNBERG
ÖSTEN JOHANSSON
LARS STAFFANSSON, TORBJÖRN HALVARSSON
JAN-ERIK BAGG
072-204 61 79

VÄGAR
DANIEL HERRDIN
Vägansvarig ÄB
0251-59 74 71

KNUT ERIKSSON
Vägar, planläggning SIB
0253-59 67 62

www.besparingen.com

Garaget ÄB
E-post: garaget@besparingen.com
Journummer väghållning
0251-59 74 86
HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
0251-59 74 84

JAN-OLOV LARSSON
076-767 77 23

PER GULLIKS
076-105 20 06

KENNETH LARSSON
076-767 77 22

STEFAN WESTLING
076-105 20 08
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16-17 AUGUSTI 2013
VÄLKOMMEN PÅ SKOGSDAGAR
MED SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG
FÖLJ MED PÅ EN GIVANDE DAG UNDER TEMAT NATUR- OCH KULTURMILJÖER
Vi tar upp generell hänsyn och tittar på
nyckelbiotoper - avsättningar på Särna-Idre Besparingsskog

NÄSTA NUMMER
HÖSTEN 2013
REPORTAGE - ELMIA
DELÄGARE I FOKUS
SKOGSKRYSS
...OCH MYCKET MER

• Presentation av Besparingsskogens naturvårdspolicy
• Ekologiska landskapsplaner, biologisk mångfald
• Vi beger oss ut i skogen och tittar på intressanta
naturmiljöer
• Information om Besparingsskogarnas nya
rådgivningsstöd för brukare av skifteslagsmark
• Myndigheternas roll
Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen informerar
Besparingsskogen bjuder på fika och lunch under dagen
samt delar ut en fin gåva.
Kläder efter väder och grova skor.
Antalet är begränsat till 50 personer/dag så först till kvarn gäller.
Anmälan görs till Besparingsskogens kontor i Särna senast 5 juli
Allmänheten i mån av plats.
För anmälan, speciella önskemål om mat, frågor etc
kontakta Ann-Sofi Persson 0253-100 07. Anmälan tas bara emot på telefon.
Semesterledigt 8 juli-5 augusti.
Kontoret öppnar igen efter semesterledigheten den 5 augusti.
Då anmälan i mån av plats.

SKOGEN SOM RESURS
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG I SAMARBETE
MED PROJEKT W7 PRESENTERAR:

Tommy Lundberg från Svefa
- Svensk fastighetsmarknad Fokus Skog
ger en presentation av skogsfastighetsmarknaden i Sverige och Dalarna.
Med fokus på fastigheter snarare än virke
och bräder svarar Tommy på
frågorna:
• Vad är det som styr fastighetspriserna?
• Var är det bra att investera i skogsmark?
• Håller skogsmarknaden i sig?
Fotograferna Lars-Erik Lindhamn och Tobias
Schröder visar foton från Naturen i Älvdalen
27 MAJ KL 18.00
LOKALEN, ÄLVDALEN
Vi bjuder på fika. Kostnadsfritt.

www.besparingen.com
Tipsa oss!

Ring eller maila:

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?
Anna Dahlgren
tfn: 0251-59 74 85
mail: anna.dahlgren@besparingen.com

ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR
Besöksadress: Dalgatan 99. Postadress: Box 65, 796 22 ÄLVDALEN
Tel 0251-106 95. Fax: 0251-108 95
Besöks- och postadress: Särnavägen 117A, 790 90 SÄRNA
Tel 0253-100 07. Fax 0253-103 87
E-post: besparingen@besparingen.com
På internet: www.besparingen.com

