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et är redan ett år sedan jag skrev
min första ledare till Skogen &
Kraften. Tiden går fort och mycket
kan hända under ett år. Då, hösten 2009,
präglades all verksamhet av sviterna från
finanskraschen hösten 2008. Virkes- och
elpriser hade nått bottennivåer och de
flesta experter trodde att återhämtningen skulle dröja ytterligare något år. På
Besparingsskogens kontor fick vi slita
varje dag för att få pengarna i kassan att
räcka till.
Dock kunde vi redan under första kvartalet 2010 skönja en ljusning både på
efterfrågan och priser. Våra prognoser
efter halvårsbokslutet pekar på att vi för
hela 2010 kommer att nå resultat fullt
jämförbara med de bästa resultaten före
finanskrisen. Bidragsbudgeten för 2010
har ju präglats av viss återhållsamhet.
Förhoppningen för 2011 är vi skall kunna
återgå till en mer normal bidragsbudget.
I slutet på augusti hade vi på
Besparingsskogen nöjet att ha 100 delägare från Älvdalens Besparingsskog på
en exkursion där vi visade resultatet av laserskanningsprojektet . Det är mycket stimulerande för mig och mina medarbetare
att få träffa delägare under avspända former. Framförallt är det roligt att så många
visar intresse för vad vi gör.
Min förhoppning är också att så många
som möjligt tar ut sina planer med nya
laserskanningsdata hos pcSKOG nu när
man sett nyttan.

På båda Besparingsskogarna är arbetet
med att ta fram en ny avverkningsberäkning i fullgång.
Våra register är uppdaterade med data
från laserskanningen. Kontroller av materialet verkar mycket positiva och jag vågar
påstå att bättre underlag att göra beräkningen på än nu har vi aldrig haft.
Vi arbetar efter målsättningen att kunna
presentera en ny beräkning till höstens
jordägarstämma.

Skogen & Kraften utkommer två gånger per år;
vår och höst.
Distribueras till alla delägare i Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens
kommun.
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I detta nummer berättar vi bland annat
om jägarexamen och våra lokala regler för
jakt. Jakt är ett ämne som kan engagera.
Min bedömning är dock att jakten fungerar
mycket bra både på Älvdalen och SärnaIdre och Besparingsskogar.
Jag hoppas att alla som varit ute och jagat haft en bra jakt och att ni som skall ut i
oktober får en riktig ”skit jakt”.
Trevlig läsning
Ulf Andersson.
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REPORTAGE

REPORTAGE

nu syns det!

gödsling ger resultat
ÄLVDALEN. Olle Hjort är en av de skogsägare i Blyberg i Älvdalen som blev erbjuden att gödsla

sin skog gratis via Besparingsskogens bidrag under den första omgången 2006. Olle nappade,
och idag fem år senare är det dags att ta reda på hur det har gått.
Foto: Tobbe Nilsson

www.sg-syst
emet.com
Gör dina egna
beräkningar
med SG-syste
met!

Vinstberäkning av Olles skog enligt SG-systemet
Tillväxtökning

extra virkesvolym p.g.a gödslingen

19,7 m3sk/ha

Effektperiod

hur många år som går för att få ut hela tillväxtökningen

Dimensionseffekt*

skattad värdeökning p.g.a att beståndet får grövre träd

4916 kr/ha

Gödslingskostnad A

kostnad per hektar för gödsel, transporter och spridning

2857 kr/ha

Gödslingskostnad B

kostnaden per m3sk för tillväxtökningen

145 kr/m3sk

Intäktsökning

merintäkt per hektar vid avverkning p.g.a gödslingen

14749 kr/ha

Internförräntning A

realränta under effektperioden

20.0 %

Internförräntning B

realränta fram till slutavverkning i procent

20.0 %

9 år

* Skattningen utgår från SkogForsks försök, som anger att dimensionseffekten
är ca 50% av volymeffekten.
Skogsgödslingens lönsamhet
Det ekonomiska resultatet av skogsgödsling är naturligtvis beroende av en mängd faktorer.
Beståndets och ståndortens egenskaper är avgörande för vilken tillväxtökning gödslingen leder
till. Förutom den extra virkesvolym som tillväxtökningen ger påverkar också dimensionsutvecklingen, virkesvärdet och gödslingskostnaden det ekonomiska resultatet. Vilket mått man uttrycker
gödslingens lönsamhet i är till stor del beroende av de skogliga och ekonomiska förutsättningar
respektive skogsägare har.
• Genom att gödsla bestånd av hög virkeskvalitet (högt virkesvärde) blir de extra kubikmeter
som gödslingen skapar extra värdefulla.
• En enskild skogsägare kan förränta sina pengar genom att satsa det i gödsling istället för
att ha det stående på bankens skogskonto.

D

et ligger en viss spänning i luften denna soliga försommardag. Jan Norell från Älvdalens
Besparingsskog och Olle Hjort har stämt
träff för att ta reda på vad som hänt med
Olles skog sedan den gödslades. Bredvid
det gödslade beståndet finns ett område
med samma ståndortsindex, beståndsålder
och trädslagsblandning. Ett bra exempel.
Här kan även ett otränat öga se en tydlig
skillnad. Trädkronorna är kraftigare och
årsskotten betydligt längre i det gödslade
området. Att Olles skog har vuxit är det
alltså inget tvivel om, frågan är hur mycket
jämfört med åren innan den gödslades?
För att ta reda på det mer exakt fäller
Olle en av tallarna i beståndet och med
hjälp av årsringarna avslöjas hemligheten.
Från den tätvuxna kärnan i mitten räknar
de ut att tallen är omkring 145 år gammal.
– Genom att gödsla skogen kan man
höja boniteten, skogsmarkens bördighet,
ett snäpp. Första året efter gödsling är det
rotsystemet som utvecklas. Därefter sker
tillväxten ovan jord. Efter tre år kan man
se en tydlig skillnad i skogskubikmeter
per hektar och år, förklarar Jan.
De tre yttersta årsringarna på Olles tall bekräftar att det stämmer, de är betydligt bredare.

• Stora kapital är låsta i stående skog. Detta kapital växer relativt långsamt i äldre skog, men
genom att gödsla kan man öka värdetillväxten kraftigt.
• En industriägande skogsägare kan se gödslingen som ett alternativ till köp av
industriråvara, dvs jämföra vad det kostar att gödsla fram en kubikmeter med vad det
kostar att köpa den.		
						
Källa: www.sg-systemt.com

Olles teori – gödsling
stärker skogsägarens ekonomi

Eftersom tallen fälls i början växtsäsongen syns inte det här årets hela tillväxt.

”

”Efter tre år kan man se en tydlig
skillnad i skogskubikmeter per
hektar och år.”

Att det skett en betydlig ökning i volym
är både Jan och Olle överens om. För att
få fram siffror på hur mycket gödslingen
påverkar beståndet använder sig Jan av
SG-systemet. När han knappat in Olles
bestådsdata får Jan fram en rad intressanta
siffror. Mest intressant är kanske ändå vad
gödslingen ger i intäktsökning.
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När skogen är gödslad får den avverkas
eller gallras först efter tio år. Detta för att
gödslingseffekten beräknas hålla i sig någonstans mellan åtta till tio år. I Olles fall
är resultatet beräknat på en nioårsperiod
och tillväxtökningen på grund av gödslingen blir i snitt 2,2 skogskubikmeter per
hektar och år. Merintäkten uppskattas då
till 14 749 kronor per hektar vid avverkning.
Men det är inte hela sanningen. Då
Älvdalens Besparingsskog bekostar gödsel, transporten och spridningen åt delägare kan Olle dessutom räkna gödslingskostnaden till mervärdet. I det här fallet
2 857 kr per hektar.

Olle Hjort har varit skogsägare sedan
1982 och har genom att växa upp med den
gamla skolans skogshuggare blivit självlärd
inom skogsbruket. Sedan Olle tog pension
från arbetet som elektriker år 2000 är han
självverksam i sin skog. Där han planerar,
planterar, röjer, gallrar och hugger själv; ett
sätt för Olle att hålla sig igång och må bra.
Olle tänker på skogsbruket långsiktigt
och tar gärna med sig barnbarnen för
att föra intresset vidare. Som delägare i
Besparingsskogen tycker han att fler delägare borde passa på att utnyttja bidragen
som Besparingsskogen ger.
– För mig är bidragen ett sätt att ta del
av avkastningen från Besparingsskogen.

När det gäller gödslingen av min tallskog
verkar det hittills gått bra. Jag skulle gärna gödslat fler bestånd samtidigt som det
här om det inte hade varit för att de var
ogallrade, säger Olle och fortsätter:
– Jag har funderat på det där med kvalité när man har gödslat. Risken är att virket blir sämre om skogen växer för fort.
Jag resonerar ändå att om jag göder en
gammal skog som vuxit tätt, får jag en extra ytlig tillväxt de sista åren som ger mig
mer betalt i volym. I sågverket försvinner
sedan ändå mycket av den ytliga delen av
stocken och det tätvuxna virket blir kvar.
Jag tror på gödsling och jag uppmanar absolut andra att gödsla sin skog. Speciellt
om man har magra marker och vill få ut
extra volym, säger Olle.

Bild: Överst - ogödslad skog. 2:a överst - gödslad skog i samma område. 2:a nederst - Olle Hjort
räknar årsringar. Nederst - årsringarna avslöjar resultatet av gödslingen. Foto: Tobbe Nilsson.
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Är du skogsägare i Månsta, Karlsarvet
eller Åsen?
Då är det din tur att ta del av Ävdalens
Besparingsskogs bidrag för gödsling.
Läs mer på nästa sida!

10 vanliga Frågor om gödsling
Varför ska jag gödsla min skog?
– För att höja tillväxten, det vill säga öka
intäkterna från skogen.

KRITERIER FÖR GÖDSLING
• Beståndet skall vara
genomgallrat minst 1 gång.
Gäller även skärmställningar, ej
fröträdställning.

Hur mycket ökar tillväxten?
– Efter gödsling får man en tillväxt på 13-19
m3sk/ha, sammanlagt under 8-10 år.
Är det lönsamt att gödsla skogen?
– Gödsling är bland det lönsammaste man
kan göra i skogsbruket. Förräntningen på
pengarna man satsar är 10-20 % årligen.

• Skogen får varken gallras eller
slutavverkas minst 10 år efter
gödslingen.
• Generellt sett minst 1,0 ha stort
område. Anpassas dock efter de
praktiska förutsättningarna.

• Stickvägar efter gallring skall finnas,
så att traktorgödslaren tar sig
igenom hela beståndet.
• Vägen in till beståndet skall vara
framkomlig för en fullastad skotare
sommartid.
• Det skall vara tekniskt möjligt.
• ÄB förbehåller sig rätten att avgöra
vilka områden som är lämpliga att
gödsla.

Dags för
markberedning

Vilka bestånd är bäst att
gödsla?
– Medelålders eller äldre bestånd på medelgod mark. Gallrade minst en gång. Minst tio
år till nästa huggning.

• Minst 8/10 barr.

• Generellt sett max 500 m från väg.
Anpassas dock efter de praktiska
förutsättningarna.

?

AKTUELLT

AKTUELLT

Skogsägare i Månsta, Karlsarvet och Åsen

gödsla skogen
kostnadsfritt!
Älvdalen. Sedan fem år tillbaka har Besparingsskogen i Älvdalen erbjudit skogsägarna i socknen bidrag med 100 procent för skogsgödsling. Bidraget erbjuds i tur och
ordning bya- och områdesvis.
Under 2011 är det dags för skogsägare i Månsta, Karlsarvet och Åsen (med skiften
söder om älven) att kostnadsfritt få möjlighet att öka tillväxten på sin skog. Brev med
mer information går ut till alla berörda markägare i början av året. Hör du till denna
grupp gör du din anmälan till Jan Norell senast den sista mars 2011.

Älvdalen Särna Idre

Enligt skogsvårdslagen ska åtgärder
för föryngring göras senast under
tredje året efter avverkningsåret.
Oavsett vilken föryngringsmetod
som lämpar sig; plantering, sådd eller
naturlig föryngring, är markberedning ofta en förutsättning för ett bra
resultat.
Från och med januari 2009 är det
Besparingsskogen som har hand om
markberedning för privata markägare i Älvdalen, Särna och Idre. Samtidigt lämnas generösa bidrag för kostnaderna, i vissa fall upp till hundra
procent. För anmälan av säsongens
markberedning i Älvdalen, Särna och
Idre vänder du dig till Jan Norell på
Älvdalens Besparingsskog. Gör din
anmälan senast 31/3 2011.

Hur gör jag praktiskt?
– Enklast är att anlita SG-systemet, det vill
säga få en komplett och effektiv gödsling
utförd genom en enda beställning.
Hur påverkas virkeskvalitén av gödsling?
– Den extra tillväxten ligger i de yttersta årsringarna. Om man har kvistrena rotstockar
blir därför det framgödslade virket kvistrent.
Man kan alltså öka produktionen av kvalitetsvirke i fina bestånd.
Hur påverkas bären i skogen?
– Det finns omfattande undersökningar som
visar att tillgången på blåbär ökar (30-40 %)
efter gödsling. Däremot minskat tillgången
på lingon, lingon plockas dock mest på hyggen eller i glesa bestånd som inte gödslas.
Naturligtvis går det utmärkt att äta bären,
den mesta maten från jordbruket är även
den gödslad.

Bidrag för markberedning:
•
•

Hur påverkas fiskar och däggdjur?
– Vid skogsgödsling ska spridningen göras
så att inget gödselmedel kommer till vattendrag och sjöar. Det gör ingen nytta och
fiskarna mår bäst i det rena vattnet. För
betande däggdjur ökar tillgången på bete
efter gödsling, bra för till exempel älg och
rådjur.

•

Villkor finns på:
www.besparingen.com
under Bidrag/Skogsvård- och
jordbruksbidrag/Att-satser

Vad har skogsgödsling för samband med
klimatfrågan?
– Klimatet förändras av att människans utsläpp av koldioxid och andra så kallade växthusgaser höjer temperaturen; vi får ett varmare klimat. Växande skog motverkar detta
genom att träden binder koldioxid i form av
ved och andra växtdelar. Eftergödsling ökar
tillväxten och därmed bindningen av kol.
Genom skogsgödsling på ett hektar binder
vi bortåt tio ton koldioxid.

Gör anmälan för gödsling och
markberedning senast 31/3
Gödsling: sänd papperskopia på bestånden till:
Markberedning: sänd kartkopia på det aktuella området till:

Går det inte åt mycket energi för att göra
och sprida gödselmedel?
– Jo, men energiinnehållet i den extra virkesmängd vi får av gödslingen är 10-15 gånger
större än den som går åt till gödslingen.

Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen
Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingen.com

© Lantmäteriverket Gävle 2010. Medgivande I 2010/1230.
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Älvdalen 100%
Särna 75%
Under 5 ha baseras bidraget på
max 2 000 kr/ha. Över 5 ha baseras bidraget på max 1 800 kr/ha.
Idre 100%

77

RESUMÈ

NY TEKNIK LOCKAR
SKOGSÄGARE I ÄLVDALEN

Det ”nya” reglementet är här!
ÄLVDALEN
JORDÄGARSTÄMMA

SÄRNA-IDRE
JORDÄGARSTÄMMA

Kungörelse kommer i lokal press, på
kommunens anslagstavla och hemsida,
st
samt på www.besparingen.com sena
.
man
stäm
n
inna
r
14 daga

Kungörelse kommer i loka
l press, på
kommunens anslagstavla
och hemsida,
samt på www.besparingen
.com senast
14 dagar innan stämman.

25 november 18.00
Biografen Älvdalen

26 november 18.00
Aulan Buskowiusskolan
Särna

Vill du påverka Besparingsskogens framtid och utveckling?

Gå på jordägarstämma!

ÄLVDALEN, SÄRNA, IDRE. Som delägare i Besparingsskogen ingår du i organisationen och har därmed rösträtt i vissa frågor. Följande kan vara bra att veta för dig
som vill gå på jordägarstämmorna och vara med och påverka Besparingsskogens
framtid och utveckling.

ÄLVDALEN. Älvdalens Besparingsskog har rötterna i historien och blicken in i fram-

tiden. Att Besparingsskogen hänger med i ny utveckling visade sig under de två
skogsdagar som nyligen ägde rum vid Brynåstjärn utanför Evertsberg. Temat var
laserskanning.
Birgit Andersson, Ulla Sandzelius, och Ann-Britt Sundin, tre av deltagarna under dagen. Foto: Anna Dahlgren

Älvdalens Besparingsskog är först i världen bland skogsföretagen att använda
laserskanning i ett större projekt berättar Håkan Lissman, system och råvaruansvarig på Älvdalens Besparingsskog.
– Vi bjöd in alla skogsägare i Älvdalens
socken för att visa hur vi jobbar med detta
i praktiken och hur skogsägaren med sin
skogsbruksplan kan jobba med detta hemma. Det var ett stort intresse och våra två
dagar blev fullbokade direkt. Sammanlagt
kom det 100 personer. Det är roligt att det
är så stort intresse för ny teknik, att träffa
andra skogsägare, få fakta och inspiration
att jobba med sin egen skog, säger Håkan.
Vad är laserskanning?
– Det som vi har använt är en pulsintensiv lasermätning från flygplan som
skannar skogen från cirka 700 meters
höjd. En laserskanner i flygplanet skickar
ut laserstrålar mot marken och vegetationen. Cirka 10 stycken laserstrålar per
kvadratmeter, med en diameter på 2-3
decimeter, hinner träffa marken när de
flyger förbi. Laserstrålarna reflekteras tillbaka till skannern som registrerar tiden.
Vid den här pulsintensiva laserskanningen
kan de enskilda trädens kronor identifieras. Trädens höjd och krondiameter mäts.
Sedan databehandlas materialet så att vi

§

AKTUELLT

kan få fram övriga skogliga data per träd.
Så som trädslag, brösthöjdsdiameter och
volym. Även trädets position registreras.
Hur har skogsägaren nytta av detta?
– Viktigast för skogsägaren är att data
har används för att uppdatera skogsägarnas bestånd i deras skogsbruksplaner. Via
lasertekniken får skogsägaren en skogsbruksplan med bättre beståndsdata än
om vi hade gjort den på traditionellt vis
genom manuella mätningar i fält.
Kan skogsägaren göra något mer med
laserdatat?
– De kommer även att få tillgång till
olika dataskikt som är sökbara i pc-Skog.
Singel-Treeskiktet till exempel ett verktyg
där man kan söka enskilda träd med vissa
parametrar. I exkursionsprogrammet som
alla skogsägare fick när de kom hade jag
gjort ett fiktivt exempel på hur skogsägaren skulle kunna ha nytta av detta, säger
Håkan och drar skrönan om skonare Vega.
”Skonaren Vega seglar med turister i Stockholms skärgård. Ägaren till
Vega har varit i Älvdalen på Musik och
Motorfestivalen. Han har bland annat
gjort turer i våra skogar och konstaterat
att vi har senvuxen skog i området. Nu vill
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han av säkerhetsskäl byta Vegas tre master och vill då ha tre senvuxna granar som
är minst 40 centimeter i brösthöjd och 30
meter långa. Genom att säga till SingelTreeskiktet att leta efter granar med diameter på minst 40 centimeter och en höjd
på minst 30 meter kan vi på ett enkelt sätt
se om vi har några sådana träd på lämpligt ställe. Svaret ges genom att aktuella
träd, (punkter), i skiktet byter färg. Trädens
koordinater knappas i GPS:en och vi kan
därigenom hitta de här träden i fält. Vi hittar fem granar i ett område som är nära
väg som uppfyller Vegas ägares önskemål.
Dessutom är ersättningen mycket bra. Vi
säljer dem till honom”.
– Detta kanske var ett speciellt fall, men
så här skulle det kunna se ut i verkligheten. Det viktiga för Besparingsskogen är
att vi använder detta i praktiken varje dag.
Laserskanning gör att vi på ett tydligt sätt
kan se var vi har röjnings och gallringsbehov och på ett bra sätt planera vår
verksamhet. Som skogsägare har man
även skyldighet att skydda forn- och kulturlämningar som kolbottnar och gamla
husgrunder, även sådan information kan
vi många gånger ta fram med laserdatats
hjälp, säger Håkan.

Rösträtt: I vissa frågor som rör Besparingsskogen är det delägarna som fattar
besluten. De är i dessa ärenden du som
delägare kan använda din rösträtt, som
grundas på din delägarfastighets delaktighet i Besparingsskogen. Jordägarstämmorna hålls två gånger per år, höst och
vår.
Om du vill använda din rösträtt på
jordägarstämman är det viktigt du gör din
anmälan till Besparingsskogens kontor
senast kl. 16.00 en helgfri dag före stämman. Om du gjort din anmälan korrekt (se
19 § och 20 § i reglementet) läggs fastighetens delaktighetstal, jordtal, till röstlängden och du kan vara med och rösta
om du är närvarande på stämman. Anmälan som kommer in senare ogiltigförklaras, vilket innebär att du kan delta men du
har inte rätt att rösta. Är fastigheten samägd krävs fullmakt från alla delägare för
att fastighetens delaktighetstal ska kunna
räknas till röstlängden.
Motionsrätt: Alla delägare har även
motionsrätt. Vilket innebär att du som delägare kan komma med förslag på ärenden
för prövning. Motioner lämnas in skriftligt
till allmänningsstyrelsen i god tid, senast
15:e augusti för höststämman som hålls
i november samt senast 15:e februari för
vårstämman som hålls i maj. Om motionen
rör frågor som kan beslutas av stämman
kommer den att tas upp till behandling.

Kungörelse: Jordägarstämma kungöres senast fjorton dagar före stämman i
lokal press, på Kommunens anslagstavla
och hemsida samt på www.besparingen.
com. I kungörelsen framgår tid och plats
för stämman och vad som gäller för att
anmäla sig. Om en delägare har yrkat att
ett visst ärende ska tas upp och beslutanderätten tillfaller delägarna ska även sådana ärenden finnas i kungörelsen. Från
och med dagen för kungörandet ska delägarlängd och handlingar som rör ärenden
på stämman finnas på Besparingsskogens
kontor. I Besparingsskogarnas reglementen (22 §) finns information om vilka
ärenden som alltid tas upp på höst- respektive vårstämman.
Vilka sitter i jordägarnämnden och allmänningsstyrelsen?
Val av allmänningsstyrelsens, jordägarnämndens och valberedningens ledamöter och suppleanter sker på ordinarie jordägarstämma, på hösten, på en tid av fyra
år. Kalendarium över vilka som sitter i
allmänningsstyrelsen och jordägarnämnden finns i respektive Besparingsskogs
årsberättelser för 2009. Har du förslag
på någon som skulle passa för uppdraget lämnas det till valberedningen. Eller
direkt till ordföranden, samma dag som
stämman, när val ska förrättas (läs mer i
reglementet 11 §).
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ÄLVDALEN, SÄRNA, IDRE. Den första ok-

tober vann det nya reglementet laga
kraft. Lagom till Jordägarnas höststämma finns det en tryckt version
av de två Besparingsskogarnas reglementen att hämta på Besparingsskogarnas kontor i Älvdalen och Särna.

Bakgrunden till ändringarna av reglementet är flera. Den viktigaste är att
uppdatera de förändringar som skett
under åren. Då och då kommer Länsstyrelsen med nya beslut som gör att
paragrafer ibland måste skrivas om för
att kunna följas. En annan är samhällets
utveckling som gör att punkter helt kan
plockas bort då de inte längre är aktuella. Som ett led i samhällsutvecklingen
följer även språkbruket som kan kännas
ålderdomligt och i vissa fall till och med
gör det gamla reglementet svårtolkat.
Reglementet är moderniserat vilket gör
det enklare att fatta beslut i olika frågor.
– Språket är anpassat till den här tiden och gör paragraferna lättare att
förstå. Dessutom finns det nu även preciserat vad Jordägarnämnden ska göra.
Det är något som inte framgått tydligt
i reglementet tidigare. Ändringarna av
reglementet innefattar inga juridiska
ändringar, grunden och andemeningen
med Besparingsskogen är densamma
som den alltid varit, säger Bo Persson,
ordförande i Allmänningsstyrelsen.

För mer information besök:
www.besparingen.com

DELÄGARE I FOKUS

DELÄGARE I FOKUS

Namn: Stor Anders Olsson
Bor: Hårdgården, Brunnsberg,
Älvdalen
Kommer från: Brynås, Brunnsberg
Familj: fru Anna-Greta Olsson
Intressen: jakt,djur som får, häst,
hund
Yrke/sysselsättning:
skogsarbetare, numera pensionär
Skogen finns i: Brunnsberg

En
tidsresa
i
skogen
Stor Anders Olsson - hästkörare till traktorchaufför
ÄLVDALEN. Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar har i dagsläget cirka tvåtusenniohundra delägare. Hur det kom
sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika många historier som delägare om.
Skogen och Kraften har träffat en av Älvdalens Besparingsskogs äldsta delägare - Stor Anders Olsson, Brunnsberg
i Älvdalen. Från att vara hästkörare i skogen på 30-talet till att arbeta i det moderna skogsbrukssamhället är vägen
lång. Anders har gjort resan och i bagaget har han samlat erfarenhet som i dag är få förunnat.

F

ör mig är det tidig morgon när jag en vacker höstdag knackar på hos en av Älvdalens Besparingsskogs äldsta delägare.
För denna man som är van att gå upp tidigt är det rena förmiddagen. Han har redan ätit frukost och varit ute och matat
fåren.
– Man måste ju ha något att se till, säger
en pigg Anders och det glimtar till i de
klarblå ögonen.
Stor Anders Olsson ”Brynås
Anders” fyller 88 år i vinter.
Han började sin resa i skogen som fjortonåring då
han följde med sin far
till skogen runt Granånäs. Där arbetade de
tillsammans
under
Anders första vinter
i skogsbrukets tjänst.
Anders har sedan
dess fått sitt leverbröd från skogen.
Där han under många
år till största del jobbade som hästkörare.
Även hans alla bröder: Kalle, Alfred och
Gottfrid har varit verksamma i skogen. Både som
körare och huggare. Anders
berättar:
– Vi fick komma hem någon dag
för jul och stanna över helgen. Medan
hästen var kvar i stallet vid kojan. Det var alltid någon gubbe kvar i kojan - även över jul. Det var
andra tider då, säger han sakta, och fortsätter:
– Jag jobbade i skogen i många år och körde häst. Min första
egna häst hette Grålle, en pigg nordsvensk. Jag köpte honom av
Olle Danielsson, en hästhandlare från Malung, som körde upp
hästen till mig. Efter att jag slutade med häst i skogen blev det
traktor istället, säger Anders, och ser inte helt nöjd ut när han
fortsätter:
– Jo, du skall inte tro att det var sådana traktorer som det är
idag, med värme, radio och telefon. De sista åren fram till pensionen, i slutet av 1980-talet, var det lite bättre. Då hade vi värme,
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radio och telefon. Det fanns till och med en kran på traktorn. Då
var det väl ingen konst. Men visst längtade jag efter hästen. Nej,
det var bättre att köra häst, konstaterar han.
Stor Anders har varit med om en tidsresa som ger honom ett
brett perspektiv på utvecklingen av skogsbruket
med dess för- och nackdelar.
– Då var vi räddare om skogen än
vad man är idag. Råkade man köra
ned en liten gran så fick man
veta att man levde. När vi
var klara med en avverkning så syntes inga spår
efter oss. Förutom en
och annan hästdynga
kanske. Visst var det
trevligare med hästklockor och männens rop och skatt
än som nu, med en
ensam traktor. Det
var fullt med folk i
skogen då. Inte som
idag, säger Anders,
och fortsätter med att
beskriva en annan sida
av dåtidens skogsarbete:
– Men visst frös vi och
tänkt dig all lukt i skogskojorna från minst fem mäns
blöta och svettiga arbetskläder
framför eldstaden, säger Anders
och ser allvarlig ut vid minnet.
Därmed var den, av oss yngre generationer, ibland något romantiserade bilden av dåtiden
skogsbruk som bortblåst.
Men lite romantik blev det till trots. Anders gifte sig med
kockan Anna-Greta, som även hon arbetade i skogen under flera
år.
Pratstunden börjar lida mot sitt slut. Efter att kokkaffet är
urdrucket och med Anna-Gretas goda bullar i magen beger vi oss
ut till fårhagen. Även Anna-Greta följer med. Ute i hagen visar
Anders hur man binder lövkärvar till fåren.
– Nu har jag så det räcker hela vintern. Jag slår hö också. En
del med lie, säger Anders. Man ser den unge Anders i honom när

”

”Då var vi räddare
om skogen än vad
man är i dag”

”

”Men visst frös vi och tänk
dig all lukt i skogskojorna
från minst fem mäns blöta
och svettiga arbetskläder”

han ler. En fortfarande stilig och kraftfull karl.
När jag åker från Anders och Anna-Greta på Hårdgården är
jag på strålande humör. Glad för att ha fått tillfälle att prata med
honom om hur det var där under 30-talet när han började jobba
i skogen och fram till pensioneringen. Tänk att få uppleva så
mycket som han har gjort.
När han går i skogen har han kanske skogens avlägsna ljud
med sig? Han hör säkert mer än vad vi andra gör som inte varit
med under den här tiden: Ljuden från yxa och sågen som var
huggarnas redskap, körarnas rop till varandra när de möttes på
vägen, uppläggarnas slit, kanske en och annan svordom ibland,
hästklockorna. Minnen av livet i kojan på kvällen, och den varma mat som kockan lagat.
Idag är många av de äldre skogsarbetarna borta. Men viktigt
att minnas. I dagens moderna samhälle ska vi komma ihåg att
det har funnits en annan tid - för inte så länge sedan - det är Stor
Anders ett levande exempel på.
Anna Dahlgren

Foto vänster sida: Huggarlag från Brunnsberg vid Borgkojan (flyttkoja) 16 april
1950, med kockan Anna-Greta Viktorsson från Hårdgården i Brunnsberg g.m.
Stor Anders Olsson ”Brynås Anders”. Från vänster Stor Alfred Olsson ”Brynås
Alfred”, Stor Anders Olsson ”Brynås Anders”, Sjur Alfred Persson ”Sjuper
Alfred”, Oskar Fogde, Jonas Thor Liljemark, Stor Karl Olsson ”Brynås Kalle” d y
och Brynås-pojkarnas far Stor Karl Olsson ”Brynås Kalle”.
Foto höger sida: Överst: Stor Anders Olsson ”Brynås Anders” med sin häst vid
avlägget vid kronostugan på Trollheden, jan- mars 1953.
Mitten: Från vänster Sjur Sigurd Persson ”Sjuper Sigurd”, Stor Anders Olsson
”Brynås Anders”, Sixten Sjödén, Stor Karl Olsson ”Brynås Kalle”, och Jonas Thor
Liljemark alla Brunnsberg.
Till vänster: Lastning av timmer, ”Brynås Anders” Stor Anders Olsson med sin
häst, Brunnsberg, vid Granånäsudden våren 1957.
Till höger: Huggarlag från Brunnsberg i Granånäs, med kockan Anna-Greta
Viktorsson från Hårdgården i Brunnsberg g.m. Stor Anders Olsson ”Brynås
Anders”.
Nederst: 25 februari 1940. Från vänster Sixten Sjödén, Stor Karl Olsson ”Brynås
Kalle”, Stor Anders Olsson ”Brynås Anders” och Sjur Sigurd Persson ”Sjurper
Sigurd” alla Brunnsberg. Kojans plats är öster om Synstjärn på Rassaku vid
Lumnäs på Älvdalens Kronopark. Kojan finns fortfarande kvar (1999).
Foto och bildtext: Älvdalens Hembygdsförenings arkiv.

Värt att veta om intervjun är att Anders ”dalskar” vilket innebär att han pratar älvdalska. Älvdalskan är ett nyansrikt språk vilket ibland gör det svårt att
översätta till svenska utan att tappa lite av känslan i uttrycket. Vissa ord går inte att översätta då det helt enkelt inte finns synonymer i det svenska språket.
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De svenska allmänningsskogarna
- en framgångssaga?

Sedan bildandet har antalet delägare
ökat avsevärt och uppgår numera till cirka 25 000 personer. Närmare hälften av
dessa bor numera utanför den socken eller kommun där allmänningen är belägen.
Även juridiska personer, t.ex. skogsbolag,
ingår i ägarskaran, och deras sammanlagda ägarandel uppgår till 22 %.
Alla allmänningsskogar lyder under
den generella skogsvårdslagstiftningen
men regleras dessutom organisatoriskt av
lagen om Allmänningsskogar i Norrland
och Dalarna (SFS 1952:167) samt ett för
varje allmänning specifikt reglemente.
Beslut om förvaltning och skötsel tas gemensamt av en av delägarna vald styrelse
men utförs av en skogligt utbildad förvaltningspersonal.
För att undersöka hur framgångsrikt inrättandet av denna speciella ägar- och förvaltningsform varit har vi genomfört fem
studier, varav tre är generella och två är
fallstudier, där olika aspekter undersökts:
Se sida 13.
Genom jämförelser med andra ägarkategorier samt regionvis menar vi att vi
kan uttala oss om i vilken utsträckning de
svenska allmänningsskogarna varit och är
ett framgångsrikt koncept.

för skoglig resurshushållning, SLU, i Umeå. Ämnet var besparingsskogar. I hennes
studie ingick Älvdalens Besparingsskog tillsammans med Tärna-Stensele Allmänningsskog i Västerbotten och Jokkmokks Allmänningsskog i Norrbotten.
Här kan du nu läsa delar ur sammanställningen av forskningsresultatet som presenteras i ”Fakta Skog - rön från Sveriges Lantbruksuniversitet nr 1 2010”. Hela sammanställningen hittar du på: http://www.slu.se/PageFiles/33707/2010/FaktaSkog_01_2010.pdf

Tabell 1. Utdelning från allmänningsskogen 1958-2007, milj kr omräknad i 2006 års penningvärde.
Älvdalen
352
73
190
615

Gemensam nytta
Jordbruk
Skogsbruk
Kontantutdelning
Övrigt
Totalt

Jokkmokk
38
85
76
29
228

TSA
118
118

Tabell 2. Delägarnas uppfattning om vad allmänningsskogen bidrar med - andel svarande som instämmer helt.
Instämmer i följande påståenden

Älvdalen

Jokkmokk

TSA

60 %

45 %

25 %

82 %

44 %

25 %

70 %

45 %

18 %

85 %

85 %

49 %

– Jag anser att allmännings-/besparingsskogen medför ett
bättre nyttjande av naturresursen än individuellt ägande
– Min ”allmänning” bidrar till en positiv utveckling i
kommunen
– Jag anser att allmännings-/besparingsskogen bidragit till min
trivsel i bygden
– Jag är mycket nöjd med att vara delägare i en
allmännings-/besparingsskog

Ståndortsindex

• Bättre skogsskötsel och uthålligskogsproduktion.
• En långsiktig och hållbar ekonomisk bas
för traktens bondebefolkning.
• Förhindra skogsbolagens uppköp av
bondeskogen.
• Stödja den lokala ekonomin och välfärden.

ÄLVDALEN, SÄRNA, IDRE. I december 2009 disputerade Eva Holmgren vid institutionen

% slutavverkningsmogen skog

I

samband med storskiftet och avvittringen etablerades 33 allmänningsskogar i
det inre av nuvarande Dalarnas (tidigare
Kopparbergs), Gävleborgs, Västerbottens
och Norrbottens län åren 1861–1918. De
största omfattar mer än 50 000 ha (Orsa
och Jokkmokk) medan den minsta består
av endast drygt 500 ha. Sammantaget
upptar dessa allmänningsskogar–eller besparingsskogar som de kallas i Dalarna
– cirka 540 000 hektar produktiv skogmark. Marken tillhör de enskilda fastigheter som de en gång avsattes ifrån,
men den står under en för delägarna gemensam förvaltning. Med den konstruktionen ville staten uppnå flera saker:

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Allmänningar
Staten
Bolag
Enskilda

Norrbotten

Västerbotten

Dalarna &
Gävleborg

80
70
60

FIGUR 1. Bonitet
(SI m3sk/ha och år) på
produktiv skogsmark ägd av
olika kategorier skogsägare
inom de kommuner där det
finns allmänningsskogar.

Allmänningar
Staten
Bolag
Enskilda

50
40
30
20
10
0
Norrbotten

Västerbotten

Dalarna &
Gävleborg

FIGUR 2. Andel slutavverkningsmogen skog på produktiv skogsmark ägd av olika
kategorier skogsägare inom
de kommuner där det finns
allmänningsskogar.

En förebild?
En tanke med inrättandet av allmänningsskogarna var att deras skogsbruk skulle
fungera som förebild för skogsbruket på
den skogsmark som delägarna sköter på
egen hand, och att den förväntade aktivitetshöjningen och förbättrade lönsamheten också skulle stimulera lokalsamhällets
ekonomi.
Slutsatsen i detta fall blev således att
etableringen av en allmänningsskog
inte haft avsedd effekt på ökad virkesproduktion och bättre skogsskötsel.
(Observera! Fallstudien omfattar endast
TSA)

Lokal utveckling och nöjdhet
På vilket sätt har då allmänningsskogarna bidragit till lokal utveckling och hur
nöjda är delägarna med att ha delar av
sitt skogsinnehav i en allmänning? För att
besvara den frågan genomförde vi en brevundersökning till ett urval (870 fysiska
personer, 50 % svarsfrekvens) av allmänningsdelägare i Jokkmokk, Storuman/
TSA och Älvdalen.
Resultaten visar på tre olika utfall såväl i fråga om utdelning som nöjdhet.
Älvdalens besparingsskog har genom
åren lämnat de största bidragen till sina
delägare (Tabell 1) och lokalsamhället
och har också den största andelen nöjda
delägare (Tabell 2). Som kontrast finner
vi den lägsta utdelningen och minsta andelen nöjda delägare i Storuman/TSA.
Jokkmokk befinner sig där emellan. Med
andra ord förefaller det som om utdelningens storlek, och eventuellt även hur
den fördelas, samvarierar med andelen
nöjda delägare.
I Älvdalen fördelas utdelningen så att
den i huvudsak stannar lokalt, antingen
som olika typer av bidrag till delägarnas
eget skogsbruk eller jordbruk eller till gemensamma nyttigheter som vägar, lokaler
och föreningar. I Storuman/TSA däremot
sker utdelningen enbart i form av kontantbidrag och då i relation till vars och
ens andel i TSA. Till bilden hör även att
det ekonomiska utfallet inom Älvdalens
besparingsskog baseras på verksamheter
inom både skog, vattenkraft och kapital
(värdepapper).

5 studier:
Produktionsbetingelser, skogstillstånd
och skötsel ur ett virkesproduktionsperspektiv (samtliga)
Skogstillståndet ur ett biodiversitetsperspektiv (samtliga)
Allmänningsskogens funktion som
”förebild” för delägarna (fallstudie i Tärna
Stensele Allmänningsskog, TSA).
Avkastningens storlek och användning samt hur nöjda de lokala delägarna
är (fallstudier i Jokkmokk, TSA, samt
Älvdalen)
Skillnader i regelverk och styrning
(samtliga)

Biodiversitet
Med tanke på den höga andelen gammal
skog på allmänningarna i Västerbotten,
skulle man kunna anta att biodiversiteten
i dessa skogar är högre. Det finns också
forskare som menar att bevarande av miljövärden lättare kan tillgodoses med ägaroch förvaltningsformer liknande allmänningsskogarna (se t.ex. Folke et al 1998
och Berge 2003). Vi ville därför jämföra
mängden död ved, andel skog äldre än
140 år, andel skog med hög lövandel,
samt andel gammal skog med hög lövandel i allmänningsskogarna och skogar hos
andra ägarkategorier. Våra primärdata
utgjordes av Riksskogstaxeringens fältdata 2003–2006 kopplat till miljömålet
levande skogar.
Bortsett från det som redan tidigare var
känt – att allmänningarna i Västerbotten
har en klart högre andel gammal skog –
visade analysen inte på några entydiga
skillnader mellan allmänningsskogarna
och övriga ägares skogar.

Skogstillstånd och skötsel
Med hjälp av data från Riksskogstaxeringen 1998–2002 analyserades och
jämfördes
produktionsbetingelserna,
skogstillstånd och skogsskötsel på samtliga allmänningar och jämfördes med den
enskilt ägda och enskilt brukade skogen,
bolagsskogen samt den statligt ägda skogen inom samma kommuner/regioner.
Resultaten visar att allmänningsskogarna i Västerbotten har relativt likartade produktionsbetingelser (bonitet med
mera) som övriga ägarkategorier men
samtidigt har de en mycket hög andel
gammal skog (Figur 1 och 2). Dessutom
är virkesförrådet i respektive åldersklass lägre än för övriga ägarkategorier.
Avverkningsnivåerna beräknas ligga på
40 % av beräknad tillväxt. I kontrast till
detta har allmänningsskogarna (besparingsskogarna) i Dalarna och Gävleborg
en lägre bonitet än övriga kategorier men
håller ändå ett förhållandevis högt virkesförråd i varje åldersklass och en hög
avverkningsnivå. Allmänningsskogarna i
Norrbotten kan sägas inta en mellanställning (Figur 1).

Styrning och institutionella förhållanden
Hur skall vi då förstå de stora skillnaderna
mellan allmänningsskogarna? Genom att
undersöka hur styrningen och regleringen
av allmänningsskogarna har sett ut över
tid, menar vi att vi hittat en del av förklaringen. Undersökningen visar att från
tiden för deras införande och fram till
idag har allmänningsskogarna generellt
sett varit tämligen hårt bundna av statens olika styrinstrument och politik. Det
finns ändå vissa regionala skillnader som
åtminstone delvis skulle kunna förklaras
av de historiska förhållandena i respektive region. Den större måluppfyllelsen
och nöjdheten i Älvdalen (Dalarna) torde
åtminstone delvis hänga samman med att
här etablerades en gemensam förvaltning
i ett område med likartad kultur och normer och där man sedan lång tid tillbaka
hade erfarenhet av att samverka. Här var
också äganderättsförhållanden mellan stat
och enskilda mer klarlagda och den statliga styrningen mindre än i övriga regioner.

Källa: Fakta Skog - rön från Sveriges Lantbruksuniversitet nr 1 2010
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I

Rotendalens vildmark drygt tre mil
norr om Älvdalen ligger Svartberg och
Svartbergs fäbodar. Dit gick man med
korna om somrarna förr i tiden. För att
ta sig till sommarbetet var man tvungen
att korsa Rotälven. Att vada över det
strömmande och ibland höga vattnet med
hästar, vagnar och klövjade djur var ingen
lek. Historier vittnar om tillbud där hela
ekipage kämpat för att inte dras med av
strömmen. Svartbergsbron - en hängbro
av trä bred nog för häst och vagn att tryggt
färdas över vattnet, blev lösningen.
Exakt när bron byggdes och vem som
gjorde det är lite oklart. Klart är däremot
att den under senare år varit i stort behov
av upprustning. En ansökan lämnades
till Besparingsskogen och bron är nu
restaurerad.
Älvdalens Besparingsskog bekostade
projektet och Knuts Bygg i Älvdalen
gjorde jobbet.
Arbetet påbörjades under hösten 2008
med att gjuta ny betong där vattnet gröpt
sig in i brofästena. Sommaren 2009 byttes
murket trä mot friskt.
Att byta virket i en hängbro över den
oberäkneliga Rotälven satte byggarna på
prov. Under arbetets gång visade älven
prov på sin styrka då vattnet steg och var
ett tag nära att dra med sig de stöttande
ställningarna som hade byggts för att
hålla bron uppe. Vattnet sjönk undan i
sista stund och arbetet fortsatte. Efter
sammanlagt en och en halv månads jobb
avslutades restaureringen med en rejäl
bestrykning av tjära. Svartbergsbron
kan därmed fortsätta att fylla en viktig
funktion för dig som behöver ta dig över
Rotälven, både till fots och vintertid med
skidor och skoter. Enligt gammalt är det
gott om björn i skogarna runt Svartberg.
Vem vet, kanske du möter en nalle
precis som lilla Karin enligt en gammal
berättelse, gjorde på sin vandring mot
fäboden. Fast det är en annan historia..

ÄLVDALEN - RESTAURERING

SVARTBERGSBRON
Foto: Birger Larsson
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AKTUELLT

HUR GÅR DET?

VINDKRAFTEN OCH
BESPARINGSSKOGARNA
ÄLVDALEN, SÄRNA, IDRE. Det pratas mycket om förnyelsebar energi i dessa dagar
och vindkraft har blivit ett högaktuellt ämne i frågan. Liksom skog och vattenkraft är vindkraft en förnyelsebar resurs och den som har följt Älvdalens Besparingsskog under åren känner förmodligen till att vindkraft varit på tapeten under
att antal år. Men hur är det egentligen, blev det någon satsning på vindkraft?

FAKTA: Dala Vind AB

Dala Vind AB bildades våren 2006 med
syftet att möta en växande efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion.
Ambitionen är att i första skedet förse
Dalarna med vindkraftverk på bra lägen,
att behålla kraftverken i lokalt ägande
och att kunna ge sina delägare tillgång
till miljövänlig el till ett attraktivt pris.
Dala Vind AB bygger vindkraftverk
främst åt Dala Vindkraft Ekonomisk förening och åt sig själv.
Bakom bolaget står grundarna till föreningen, flera av regionens skogsföretag
(däribland Västerås stift) samt näringslivet och ett par privata investerare.
Observera! ÄB och SIB har inget med Dala
Vindkraft Ekonomisk förening att göra. ÄB och
SIB är endast delägare i Dala Vind AB.

FOTO: Tobbe Nilsson

Svaret är både ja och nej. Älvdalens Besparingsskog producerar redan energi
i form av lokal vattenkraft. Redan 2003
hade Älvdalens Besparingsskog också
planer på att förvärva delar av vindkraftsparken som planerade att byggas på
Granberg. Man såg på vindkraften som
ett bra sätt att göra en lokal satsning som
samtidigt skulle ge Besparingsskogen bra
avkastning. Helt i linje med Besparingsskogens reglemente.
Byggandet drog dock ut på tiden och
under de kommande åren bestämde sig
Älvdalens Besparingsskog för att dra sig
ur satsningen.
– 2009 sa vi nej till Granberg. Vi insåg
att det skulle bli ett för stort projekt då
vi inte hade kunskapen att äga och driva
vindkraft i egen regi. Beslutet att arrendera ut marken till Vindkompaniet som genomför byggandet av fem vindkraftverk,
kvarstår, säger Bo Persson, ordförande i
Allmänningsstyrelsen.
Den uppmärksamme undrar nu kanske
över de 10,6 procent som anges i Älvdalens Besparingsskogs årsberättelse som

ByggnadsvårdsprojekteT – avslutas under 2011

ägarandel i intresseföretaget Dala Vind
AB. Det stämmer, för visst tror Älvdalens
Besparingsskog fortfarande på vindkraft.
Dala Vind har dock inget med Granberg
att göra.
– När Dala Vind AB dök upp så bestämde vi oss för att satsa på vindkraft
där istället. Då är vi med på tåget utan att
ta onödiga risker. Det är bättre att satsa
genom ett bolag där kompetensen finns.
Visst tror vi på vindkraft, hela Sverige tror
på vindkraft så varför skulle inte vi göra
det? Säger Bo Persson.
Älvdalens Besparingsskog är i gott sällskap. Även Särna-Idre Besparingsskog
satsar på vindkraft. Särna-Idre Besparingsskog är också ett av företagen som
satsat i Dala Vind AB och äger 7,8 procent.
– Vi tittar just nu på en del intressanta
områden även för Särna-Idre Besparingsskog att arrendera ut till projektörer. Det
finns fina möjligheter för framtida vindkraft även där, säger Ulf Andersson, förvaltare.

Grundläggande principer
- bolagets ägande
Parterna äger gemensamt Bolaget.
Bolaget skall äga och förvalta vindkraftverk, bedriva förundersökningar, projektering och förvaltning av nya vindkraftanläggningar och därmed förenlig verksamhet, i första hand inom Dalarnas län.
Aktieägare
AB Borlänge Energi
Byron & Hanne Hulsart, Brunnberg
Dala Energi AB
Dala Kraft AB
Envikens Elkraft Ek fören
Falu Energi & Vatten AB
Hamra Kraft AB
Hedemora Energi AB
Särna-Idre Besparingsskog
Lima Besparingsskog
Malungs Elverk AB
Orsa Besparingsskog
Prästlönetillgångar i Västerås Stift
Robert Hagström
Smedjebackens Energi AB
SkiStar AB
Transtrands Besparingsskog
Älvdalens Besparingsskog
Läs mer om Dala Vind AB,
pågående och planerade projekt.
www.dalavind.se
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Före, under och efter restaurering av timmerstommen till en ladugård i Brunnsberg. Foto: Hans Rosdahl

ÄLVDALEN. Under 2011 kommer Byggnadsvårdsprojektet att fasas ut vilket
innebär att inga nya ansökningar tas upp. Fokus läggs i stället på att färdigställa
byggnader som ingår i projektet, arkivera informationen om
byggnaderna för framtiden samt att ta fram en turistisk broschyr om
Sammanställning av byggnadsvårdsprojektet
timmerhuskulturen i Älvdalen.

Under 2011 är ambitionen att färdigställa
angelägna restaureringsobjekt från de tidigare åren, som av olika anledningar inte
fått plats. Restaureringsarbetet för 2010
års utvalda byggnader pågår för fullt och i
skrivandets stund är 11 av årets 21 byggnader klara.
Genom ansökningar och restaureringsrapporter har det under projektets gång
samlats en mängd värdefull information.
Den berättar mycket om byggnaderna

och det äldre byggnadsskicket
i Älvdalens socken. Parallellt
med restaureringen pågår därför även systematisering och
arkivläggning av dessa handlingar för att bevara kunskapen
till kommande generationer. I
projektets ursprungliga mål ingår även att ta fram en turistisk
informationsbroschyr om timmerhuskulturen i Älvdalen.

2008 tom september 2010

Totalt antal ansökningar

203 byggnader

Totalt antal beviljade objekt

65 byggnader

Hittills genomförda objekt

50 byggnader

Beräknad totalkostnad, alla ansökningar

ca: 10,5 milj. kr

Beräknad totalkostnad för alla beviljade objekt

ca: 4,5 milj. kr

Totalt beviljade bidrag

ca: 2,5 milj. kr

Hittills utbetalda bidrag

ca: 1,9 milj. kr

Totalt har hittills ett tiotal entreprenörer gjort ca 650 dagsverken
vilket motsvarar ungefär 3 årsarbeten.

Stigar och leder

– byarna visar stort intresse för projektet
ÄLVDALEN. Älvdalens Besparingsskog i samarbete med Älvdalens Kommun och
Region Dalarna startades under hösten 2009 en förstudie med syfte att undersöka
möjligheterna och förutsättningarna att rusta upp och utveckla gamla stigar och
leder i Älvdalens socken. Förstudien är nu färdig – och visst finns det potential att
lyckas om man kommer över det största hindret, finansieringen.

Till grund för förundersökningen ligger
det positiva gensvar som kom när Jan
Norell fick i uppdrag av Jordägarnämnden att undersöka intresset för upprustning av gamla stigar och leder i byarna.
En intresseanmälan skickades ut till alla
byar i socknen. Förutom att bevara gamla
stigar och leder för framtida generationer
är visionen med projektet även att skapa
arbetstillfällen i bygden och att skapa en
större marknad för turismen. Gensvaret
ute i byarna var stort och det finns många
bra idéer.
Efter kontakt med intresserade bysamfälligheter har en inventering gjorts och
man kan nu läsa i den omfattande slutrapporten att det rör sig om totalt cirka 40 mil
potentiella vandringsleder och stigar som

skulle vara i behov av upprustning. Stigar
som ofta leder till platser och besöksmål
med historiska kulturella värden, som i ett
vidare perspektiv kan vara attraktiva för
turistisk verksamhet. Om projektet blir
verklighet kan det bidra till en stor utveckling för bygden som helhet och för
enskilda entreprenörer i synnerhet. Det
kräver dock ett brett samarbete. Ett flertal
innovativa lösningar, förslag och beskrivningar för att nå målen finns presenterade
i rapporten.
Som med alla projekt krävs det finansiering. Man har tittat på möjligheten att söka
pengar via EU i ett så kallat mål 2 projekt.
Vid närmare granskning kom man dock
fram till att en sådan ansökan föll på sin
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egen orimlighet bland annat beroende på
att kostnader för den administrativa biten
i ett Mål 2 projekt blir för stora.
Därmed fick man ändra strategi. Michael Nyberg på BFD Travel och Event
har jobbat med förstudien och ser stora
möjligheter i att i stället finansiera delar
av projektet via Skogsstyrelsens Landsbygdsprogram. Om projektstödet från
Skogsstyrelsen kan realiseras finns i anslutning till det stödet möjligheterna att
samarbeta med andra externa medfinansiärer och samarbetspartners för att skapa
ett livskraftigt och komplett projekt.
I dagsläget är detta ännu inte klart. När
man vet vilka möjligheter till finansiering
som finns är det dags för Älvdalens Besparingsskog att ta ställning till om man
ska gå vidare, och i sådana fall hur och i
vilken storleksordning man är beredd att
satsa på projektet. Mer om Stigar och Leder kommer i vårens nummer av Skogen
& Kraften.

Nytt från pcSKOG

ÄLVDALEN. Ajourhållning av skogsbruksplanerna fortsätter och i dagsläget har många
som beställt fått sin plan uppdaterad. Har
du ännu inte gjort din beställning är det
hög tid. Liksom tidigare sker ajourhållning i
turordning, så passa på att skicka in din anmälan redan idag.

hösten 2010

flygbilder över
Hämta ut dina plastade
re!
fastigheter i Särna och Id
Väntar du på ajourhålln
ing av din plan?
Ingår din fastighet i mar
kbytesprojektet?
Är svaren ja. Läs mer på sid

a 20!

Vad har hänt i din skog under sommaren? Passa på att uppdatera din skogsbruksplan och planera för kommande åtgärder i din skog. pcSKOG hjälper dig. Delägare
i Älvdalens Besparingsskog? Har du ännu inte anmält ajourhållning av din plan
är det hög tid! Gör som många andra - anmäl dig redan nu på pcSKOG:s populära
kurser - för alla delägare i Besparingsskogarna.

Gör som många andra -

anmäl dig till pcSKOG:s populära kurser

- för alla delägare i Besparingsskogarna

pcSKOG Plan o Karta
med enskilda trädverktyg
•
•
•
•
•
•
•

Hantera plan
Hantera flygbilder
Tillväxtberäkning
Skogsåtgärder
Utskrifter
Garmin kartexport
Singel Tree-Rapport

Ekonomin i Skogen
•
•
•
•
•
•

fredag 12 november
måndag 15 november

Skogens livscykel
Skogsskötsel
Virkesförsäljning
Redovisning
Inför deklaration
Skatteplanering

AKTUELLT ÄLVDALEN
Projektet Ajourhållning av skogsbruksplaner fortsätter. Planerna ajourhålls i den ordning anmälningarna
kommer in. Därför kan viss väntetid
förekomma. Du har väl anmält?
Hittills har vi ajourhållit helt eller
delvis, 655 fastigheter. Ytterligare 147
fastigheter är anmälda, men det finns
fortfarande ca 740 fastigheter som vi
inte hört av alls, du är väl inte ägare till
någon av dem? Om du gjort din anmälan för länge sedan och inte hört av oss,
beror det förmodligen på att din fastighet är anmäld till markbytesprojektet.

AKTUELLT SÄRNA-IDRE

fredag 3 december
måndag 6 december

Kurserna hålls i Älvdalen.
Anmälan senast 10 dagar före på tfn: 0251-417 00 eller via e-post: info@pcskog.se
Ange namn, tfn och fastighetsbeteckning.
Hör av dig även om datumen inte passar. Beroende på intresse sätter vi in fler kursdatum. Se nyinsatta datum och anmälningsläget på www.pcskog.se/besparingen.
Maka/make, förälder, barn eller barnbarn är välkomna att delta i ditt ställe.

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

www.pcskog.se

Du har väl beställt?

Ajourhållning av skogsbruksplaner utgår från
de planer som tidigare delats ut till skogsägare
i Älvdalen. De gamla planerna är baserade på
Lantmäteriets digitala fastighetsnät som i vissa
områden ligger förskjutet jämfört med verkligheten. För att de laserskannade träden inte skall
räknas till ”fel” bestånd justeras den digitala
kartan i dessa fall. Detta görs för att varje träd
skall räknas till rätt bestånd. Även uppenbara
förändringar i indelningen görs utifrån flygbilder och laserskannat data.
När kartorna stämmer med verkligheten uppdateras planen med nya beståndsdata, utförda
åtgärder registreras, samt nya åtgärdsförslag
läggs in. Därefter skrivs planen ut till en pärm
med beståndsdata, åtgärdsförslag, temakartor
och flygbilder över fastigheten.
Sittning
Om skogsägaren begärt sittning genomförs den
innan pärmen skrivs ut. Detta för att skogsägaren ska kunna påverka skötselförslaget och
även lämna andra kompletterande uppgifter till
sin plan. Sittningen kan även vara en möjlighet
till rådgivning om man så önskar.

Vill du ha hjälp att komma igång
med din skogsbruksplan på datorn? Vi
installerar pcSKOG Gård, och hjälper dig
igång med din skogsbruksplan. Ring
och boka en tid - i Särna eller Älvdalen.

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116

www.pcskog.se/besparingen

Besöksadress Särna
Särnavägen 17
9.30-16.00 onsdagar
jämna veckor.

Vill du besöka oss på något av kontoren är du välkommen att
titta in, har du långt att åka kan det vara lämpligt att ringa
före så att vi säkert är på plats och har möjlighet att ta emot
dig på ett bra sätt.

Det har resulterat i dels ett skikt med
höjdkurvor med en meters ekvidistans
samt i den digitala terrängmodellen
som visar marken utan träd.

När får jag min plan?
Planerna uppdateras i den ordning
beställningarna kommer in. Räkna med
1-2 månader. Beställda planer uppdate- När scannades skogen?
ras och levereras i den ordning beställ- Sommaren 2007 och 2008.
ningarna kommit in. Arbetet kommer
att pågå under hela 2010.
Sker inga fältbesök?
Nej, de uppdaterade planerna baseVarför sittning?
ras på tidigare skogsbruksplaner då
För att få med skogsägarens historik
fältbesök gjordes, som nu uppdateras
och välja inriktning på skogsskötseln,
med beståndsdata från laserscanmen också en möjlighet att få rådgivningen.
ning och tips om olika skötselstrategier.
Hur ser den nya planen ut?
När blir sittningen?
Den levereras dels på CD och dels som
Den som begär sittning blir uppringd
en konventionell pärm med avdelför tidsbokning.
ningsregister och temakartor etc.
Vad innebär det att skogen är laserscannad?
Att varje träd finns registrerat med höjd,
diameter och position och kan ses dels
i form av en detaljerad stamlista, dels
som punkter på kartan. Det innebär
också att man i samband med scanningen fått en mycket god uppfattning
om hur marken ser ut under träden.

Hur får jag planen?
Planen hämtas personligen på pcSKOGs kontor i Älvdalen.
Kan jag få flera pärmar?
En pärm per fastighet bekostas av
Älvdalens Besparingsskog. Vill man
ha dubbletter kan de beställas till en
kostnad av 700 kr exkl. moms.

Inklusive

ras
Skogsbruksplanen levere
taset
tillsammans med flera da
OGs
som kan användas i pcSK
kartprogram:

Beställning sker på blankett nedan
till adress:
pcSKOG AB
Box 27
796 21 Älvdalen

Nu har plastade flygbilder kommit
för alla skifteslag. Ring och beställ! Då
kan du hämta dem i Särna. Eller kom in
och hämta direkt på kontoret i Älvdalen.
Vi ajourhåller din skogsbruksplan,
ring och boka en tid. Vi träffas i Särna
eller i Älvdalen.

VANLIGA FRÅGOR

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

Beställning av uppdaterad Skogsbruksplan

Registrerad:

för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Gällande fastigheten:
Ägare:

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

Telefonnummer kontorstid:

Namn:

Adress:

Telefonnummer kontorstid:

Postadress:

Adress:

Ägarens namnteckning:

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

veta att för fastigheter som ingår i
Frivilligt Markbyte sker ajourhållning
av skogsbruksplanen hos pcSKOG i två
etapper.
Värt att tänka på är också att de ärenden som kommer in med ett färdigt förslag på byte prioriteras. Detta innebär
att den som inte har ett fördigt förslag
får vänta till lämpligt bytesobjekt dyker
upp. Vilket kan ta tid.
När det finns ett förslag på byte sker
ajourhållning enligt följande:
Etapp 1
I första etappen gör pcSKOG eventuell
gränsjustering, uppdatering av beståndsdata samt registrerar utförda åtgärder.
Därefter lämnas planen över till Länsstyrelsen som värderar och förbereder
markbytet innan ärendet hamnar hos
Lantmäteriet.

Viktiga nyheter för Frivilligt Markbyte II
•

•

Den som är intresserad av att delta i
projektet gör en skriftlig intresseanmälan. Blankett finns att ladda ner på:
www.besparingsskogen.com/projekt
Blanketten kan även hämtas på
Besparingsskogens kontor samt
Länsstyrelsens kontor i Älvdalen.
Observera att denna anmälan
inte är bindande för markbyte.
Lägg sista anmälningsdag på minnet! Frivilligt Markbyte II pågår
2010-2012. För att delta i projektet
måste anmälan dock göras senast
15 januari 2012. Återstoden av
2012 arbetar Länstyrelsen endast med att slutföra markbyten.

Så här gör du som markägare
Arbetet med inkomna intresseanmälningar sker i huvudsak i turordning men
de anmälningar som kommer in med
färdiga förslag på markbyte prioriteras.
Därför kan du som markägare skynda
på processen genom att på egen hand
ta kontakt med den du vill byta med och
därmed komma med ett färdigt förslag.
Detta innebär dock inte att berörda
parter ska göra hela jobbet själva. Alla
inblandade parter måste göra en anmälan via Länsstyrelsen, som sedan organiserar och hjälper till med punkterna
nedan. Detta är viktigt för att markbytet
ska kunna genomföras kostnadsfritt för
markägaren.
Ett ärendes gång		
1.

Etapp 2
Efter avslutad Lantmäteriförrättning kommer ärendet tillbaka till pcSKOG. Då ska
de berörda skogsbruksplanerna ändras till
den nya arrondering som fastställts inom
Markbytesprojektet. Därefter fortsätter
ajourhållningen med nya åtgärdsförslag,
ev sittning och utskrift av pärm.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Markägare kommer in
med Intresseanmälan till
Markbytesprojektet
Markbytesprojektet bereder ärendet
Ajourhållning av skogsbruksplan
Fältbesiktning
Värdering
Presentation av förslaget för
parterna
Avtalsskrivning

Besökstider efter
överenskommelse
liga frågor
via telefonvaneller
e-post.
kontakt
Besöksadress
Lokalen,Gamla Näsvägen 6
Älvdalen
för mig

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

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

• Hur går värderingen till?
länsstyDen kommer att utföras av
uppgifter
relsen med utgångspunkt av
vara med?
• Hur gör jag om jag vill
från ajourhållen skogsbruksplan en
intresfrån
Du kan anmäla dig till projektet.
justerat med ev. förändringar
in senast
seanmälan skall ha kommit
fältkontroll.
gärna
15 januari 2012. Men lämna
hur du
avverkin så snart du har klart för dig
• Blir det stopp på åtgärder,
vill gå vidare. anmälningsblankett i
ningar?
och
för intresse finns på projektkontoret
nej. Men efter att en fältkontroll
besparingsskogs
det att
älvdalen, älvdalens
värdering är gjord eller efter
om
åtgärder
kontor samt på: www.besparingen.c
ett avtal upprättats får inga
vad
här skall med tydlighet framgå
vidtas/utföras.
med
ärendet gäller samt underskrivet
godkänrespektive fastighetsägares
• Hur blir det med gradtalen? marnande.
gradtalen följer proportionerligt
ken som avstås eller förvärvas.
lösa en tvist
• Ingår det om jag måste
mellan övriga delägare?
• Är intresseanmälan bindande?
hjälpen
slutits!
nej. Däremot kan vi tipsa om
nej. så länge inte ett avtal
från lrF konsult. De har informations- där
gå till?
träffar samt rådgivningscheckar för
• Hur kommer bytena att
2 timmar/fastighet är kostnadsfritt
Kontaktar ni grannar?
av älvdagenomföra
markägaren och bekostas
prioritet är i första hand att
förslag
lens besparingsskog.
de av markägarnas färdiga
eller de förslag som vi tillsammans
kostnader för
att föreslå
• Vid samägande, ingår
kommit fram till. vi kommer
då en
fastighestsklyvning?
ett eventuellt intresse för byte inte
proav
prövats
men
först
Ja. om ärendet
intresseanmälan kommer in
den enda
får dessa
jektet och där det anses vara
har ett färdigt förslag. alltså
och
vägen för lösande av samägandet.
parter ta kontakt med varandra
föreslå ett eventuellt bytesförslag.
för
• Hur små enheter kan godkännas
?
ny fastighetsbildning
• Ingår dödsbo?
godkänarvskifte.
nybildande av fastighet kan
nej, projektet bekostar inte
gen
nas enligt fastighetsbildningsla
är
ring, dvs
om produktionen på fastigheten
(m3sk/år) • Ingår storleksrationalise
och
200 skogskubikmeter per år
om jag köper en fastighet
direkt
inte
som
denna
eller mer.
in
reglerar
ägda
ligger i rålag med min tidigare
för att vara
• Är det något sista datum
fastighet?
t?
fastigmed i markbytesprojekte
nej. om inte den förvärvade
i
rågångar
sista datum för intresseanmälan
heten har betydande del av
ii är 15
vid en
projektet Frivilligt Markbyte
som kommer att försvinna
januari 2012.
eventuell fastighetsreglering.

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

Lars ”ampe” ambrosiusson
tfn: 0250-59 51 08
son
E-post: lars.ambrosius
@skogsstyrelsen.se
Besöksadress
lokalen
gamla näsvägen 6
Älvdalen

Benny Nilsson
ordlista
Tfn: 0251-100 30
Fax: 0251-109 75
E-post:
benny.nilsson@lansstyrelsen.se
• Var ligger värdet på värderingen?
skogen och markens avkastningsvärde justerat efter besparingsskogens
skogsvårdsbidragsvärde.

din
Vid eventuell osäkerhet kring
frågeställning kontakta projektledningskontoret i Älvdalen.

frivilligt
MarkBYtE

Boka tid!

AB 2010.

• Är projektet kostnadsfritt
som markägare?
Ja.

Tryck: Centrumtryck Mora

ÄLVDALEN. Då kan det vara bra att

Mer infor

Boka tid!

Text & Design Dalarna.

anmält din fastighet till frivilligt
markbyte och väntar på ajourhållning av skogsbruksplanen?

FRIVILLIGT MARKBYTE II
2010-2012

Grafisk form: Grundform

Har du...

!

VIKTIG information

AKTUELLT

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

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

Lars ”Ampe” Ambrosiusson
Tfn: 0250-59 51 08
E-post:
lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

mation!

Hittar du i i
broschyren
”Frivi
Markbyte” finns att häm lligt
ta på
Besparingss
kogens hem
sida:
www.bespari
ngen.com
eller på Besp
arin
Länsstyrelsen gsskogens eller
s kontor i Älv
dalen.
Missa inte LR
F:s informat
ionsträffar! Kostnad
sfritt för dig
som är
delägare i B
esparingssko
gen.

Sista anmälnin
gsd
15 januari 201 ag
2!

Skogsköpare se hit
Information väghållning

Älvdalen, Särna-Idre

Följande gäller:
• Vid avverkning av minst 200 m3sk
skall ni minst 2 veckor innan avverkningen kontakta vägansvarig
på ÄB eller SIB. Vi utför och bekostar i så fall plogningen. Vid avverkning av mindre volymer svarar
inte Besparingsskogen för väghållning. Ni måste ändå informera
oss när plogning sker vid mindre
avverkningar.
•

När avverkning är klar skall virket
snarast köras bort från vägen.
Plogning av väg där virke legat
längre än 14 dagar efter avverkningens slut faktureras virkesköparen. Detta gäller även Besparingsskogens egna avverkningar.

•

Vid plogning gäller följande
prioritetsordning:
- Boende samt bidragsvägar
- Skogsavverkningar

Välj ett av nedanstående datum:
Lördagen den 13 november Kl. 09.00
Torsdagen den 25 november Kl. 17.30
Begränsat antal platser, max 20 deltagare per träff!

•

Vid vägskador som uppkommit
vid avverkning, och som inte kan
åtgärdas med normalt underhåll
debiteras avverkaren.

Kostnadsfritt för delägare i Älvdalens Besparingsskog.
Vi bjuder på kaffe och fika

•

Vid tjällossning SKALL vägstängningar respekteras.

Plats: ”Lokalen” i Älvdalen (ca 4 timmar)

•

Anmälan av virkestransport på
ovanstående vägar skall anmälas
även under barmarkssäsong (gäller endast SIB).

Äger ni skog
tillsammans?

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

LRF Konsult kommer att informera om:
- Samägande eller inte
- Offentlig auktion - vad gäller?
- Skatter
- Skifta ägande - hur gör man?
- Fastigheten - vad går att göra?

Kontakt vägansvarig:
Älvdalens Besparingsskog
Lasse Nilsson
Tfn: 0251-59 74 71
Mobil: 076-105 20 05

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

Särna-Idre Besparingsskog
Knut Eriksson
Tfn: 0253-59 67 62
Mobil: 070-567 05 95

Skogsbyrån
20
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JAKT

JAKT
Mer om jakt!
www.besparinge
n.com
Info om

GÅ JÄGARSKOLA

bidrag för Jägarexa
men samt för
den som vill jaga på
Besparingsskogen
s marker

få litteraturen gratis!

www.w.lst.se

info om jakt i Dalar

nas län

www.jagareforbun

det.se

Allt en jägare vill ve

ta

Älvdalen. Sedan september 2007 har Älvdalens Besparingsskog

jaktbestämmelser & Jaktkortspriser

sponsrat alla om är folkbokförda i Älvdalens socken med kurslitteratur för Jägarexamen. Sedan 2008 beslutade jordägarnämnden att bidraget även gäller alla delägare i Älvdalens Vilka är det som går Jägarskola?
Besparingsskog, oavsett var du bor.
– Det är väldigt blandat, både yngre och äldre, män och kvinnor.
Man behöver inte heller vara intresserad av jakt. Det händer
Roland Back ordförande i Älvdalens Jordägarnämnd är själv
faktisk
att vi har elever som går jägarskola bara för att de är
jägare. Till vardags undervisar han i ämnet jakt på Älvdalens
intresserade
av djur och natur.
Utbildningscentrum och han är även den som håller i studiecirklarna för Jägarskolan på orten. Roland hjälper den jaktinÄr det svårt att få tillgång till jakt i Älvdalen?
tresserade att reda ut några frågetecken.
– När det gäller småviltsjakt är det inget problem. Är du delägare
i Älvdalens Besparingsskog eller folkbokförd i Älvdalens socken
Varför lämnar Älvdalens Besparingsskog bidrag till Jägarkan
du lösa jaktkort för småvilt via Älvdalens Besparingsskog.
examen?
När
det
gäller älgjakt kan det förstås vara lite knepigare.
– För flera år sedan kom det en förfrågan från grundskolan i
Älvdalen där de elever som läser natur i åk 7-9 har möjlighet att
ta jägarexamen. De undrade om vi kunde bidra med studielitte- Hur gör jag om jag vill gå jägarskola och få böckerna betalda
av Älvdalens Besparingsskog?
ratur, vilket vi har gjort sedan dess, säger Roland och fortsätter:
– Du ska vara folkbokförd i Älvdalen eller delägare i Älvdalens
– Syftet med bidraget till alla mantalsskrivna i Älvdalen och
Besparingsskog
för att kunna söka bidraget. Litteraturen går att
alla delägare är att väcka intresset för jakt och ge dem som är inbeställa
via
kursledaren
på respektive studieförbund men kan
tresserade möjlighet att utbilda sig. Vi vet också att medelåldern i
även
köpas
via
bokhandel
eller på nätet. Var du väljer att studera
de flesta jaktlag är hög i dag. Finns det meningsfull sysselsättning
eller
var
du
köper
dina
böcker
spelar ingen roll. Bidraget betalas
kan det leda till att fler yngre stanna kvar i bygden eller kanske får
ett större intresse för skogen.
ut vid uppvisande av kvitto hos Älvdalens Besparingsskog.

Älvdalen jaktåret 2010/2011
Småvilt
Delägare och anställda .............................50kr/år
Delägares söner/döttrar ..........................200kr/år
Mantalsskrivna och bosatta inom
Älvdalens socken ..................................600 kr/år
Gästdagkort ........................................100 kr/dag
Säsongsgästkort .................................1.000 kr/år
Jakträttsinnehavaren måste delta vid jakten och endast en gäst
får delta per jakttillfälle.
Jaktperioder:
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.
Älg
Lokala viltvårdsområden och jaktföreningar bestämmer priser
och jakträtter inom Älvdalens socken.
Björn
Allmänningsstyrelsen beslutade följande angående björnjakt:
Björnjakten kommer att ingå i älgarrendet från och med lördagen veckan före då licensjakt på älg börjar i september till och
med älgjaktens slut i september samt från lördagen före älgjaktens början i oktober till och med att björnjakten avlyses.
Björnjakt på småviltkort kommer att omfatta tid från björnjaktens början till och med fredagen före älgjaktens början i september samt måndagen efter älgjaktens slut i september till och
med fredagen före älgjaktens början i oktober. All skyddsjakt på
björn skall bedrivas enligt de regler som Naturvårdverket beslutar.

Särna-Idre jaktåret 2010/2011
Observera jaktbestämmelserna.
Se hemsidan för utförlig information.
www.besparingen.com
Du hittar dem under fliken Särna-Idre
klicka sedan på jakt och fiske.
Jaktperioder :
Småvilt
fr.o.m. 10 augusti 2010
Jaktkort börjar säljas 10:e augusti
Älg
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsens beslut.
Björnjakt och vargjakt
I de fall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen under 2010 tillåter
björnjakt och eller vargjakt inom områden som omfattas av SIB
marker upplåter allmänningsstyrelsen björnjakt och vargjakt enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.
För att bedriva björnjakt och vargjakt krävs särskilt jaktkort på
rovdjur. Det ankommer på varje rovdjursjägare att sätta sig in i
Naturvårdsverkets bestämmelser för rovdjursjakt. För att få lösa
jaktkort på björn och varg skall jägaren skjutit det s k björnpasset och vargpasset. Varje jakträttsägare får ha 1 gäst/dygn, förutsättningen är att jakträttshavaren medföljer.
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Jonas ville inte vänta -

tog Jägarexamen när han var femton år
Älvdalen. Jonas Martinsson kommer från en jaktintresserad
familj. Med jägarförebilder som sin pappa, faster, farfar och
morfar har jakten varit en del av hans uppväxt och Jonas
beskriver själv att hans intresse för jakt kommit naturligt.

– Det finns inget bättre än att
gå ut i skogen en morgon, säger Jonas.
Det går inte att ta miste
på hans entusiasm för jakt
och han berättar att det från
början var en hare som fick
honom på fall, eller tvärtom.
En speciell händelse som
påverkade intresset i positiv
riktning.
Skytten var Jonas själv
Jonas andra älg – en oxe med rejäl
och skottet fällde hans första trofé. Hornet med åtta taggar var 18
byte - en hare som han sköt poäng från att klassas som bronsunder uppsiktsjakt med pappa horn. ”Det var nära men spelar ingRoger Martinsson.
en större roll, minnet är bättre, säger
– Det var något speciellt Jonas”. FOTO: privat
och det var då intresset startade på allvar, säger Jonas.
I dag är han sexton år och går första året på gymnasieprogrammet Skog och Jakt vid Älvdalens Utbildningscentrum. Att det
blev just den inriktningen hade Jonas redan bestämt sig för när
han gick på högstadiet.
Under högstadiets tre år hade han även möjlighet att läsa till
jägarexamen.
– Jag började läsa under högstadiet men jag tyckte det tog för
lång tid. I stället gick jag studiecirkel på kvällstid via studieförbundet. Det tog 20 veckor och jag tyckte det var ett smidigt sätt
att ta jägarexamen, säger Jonas.
Att Älvdalens Besparingsskog lämnar bidrag för studielitteratur tycker han är bra.
– Det är riktigt bra med bidraget. Har man intresset går det
också lätt att läsa. Man behöver ju bara göra det en gång, sedan
har man det, och det är ju viktigt för att få vapenlicens.
Ännu har Jonas några år kvar innan han får söka vapenlicens
och jaga helt själv. Men det hindrar honom inte. Han har turen
att ha tillgång till jakt på flera håll och under uppsiktsjakt med
sin pappa har han hunnit skjuta fler harar, ett vildsvin och förra
hösten inte mindre än två älgar.
– Första älgen var en ko som ställde sig så fint på 100 meters
håll, det var stillastående och ganska enkelt, säger Jonas lugnt.
Samtidigt som han erkänner att pulsen var rätt hög. Han konstaterar också att det egentligen inte var någon skillnad mellan att
skjuta första och andra älgen.
– Pulsen kommer alltid upp. Egentligen är det inte heller någon större skillnad på vad man jagar, det är alltid viktigt att vara
säker på att man har en bra skottmöjlighet, säger Jonas, som hoppas på en framtid med jakt som sysselsättning.
– Att ha sitt intresse som jobb skulle inte vara fel – att jobba
inom jakt på något sätt är vad jag helst skulle vilja i framtiden,
säger Jonas.

23

Fakta Jägarskolan
Längd: I studiecirkelform ca 60-80 timmar. I kursdag/vecka cirka
tre timmar/gång.
I övrigt arrangeras en rad olika distans och intensivkurser runt om
i landet.
Kursavgift: Kursavgiften varierar beroende på kursupplägg.
Kontakta Jägareförbundet eller studieorganisation på orten.
Allmänt: Utbildningen ger deltagarna en bred kunskap om
viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer. Jägarexamen är obligatorisk för dem som vill skaffa sig
jaktvapen, jägarskolan har hela tiden varit grundutbildningen för
dem som avser att avlägga jägarexamen.
Syfte: Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en bred kunskap om jakten samt om de viltarter som förekommer i Sverige.
Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha så god kunskap om nedanstående ämnen att de med godkänt klarar att avlägga det teoretiska jägarexamensprovet:
Jaktformer
Jaktlagstiftning
Vapen och skytte
Jakthundar
Svenska viltarter
Svensk jakttradition och jaktetik

5 frågor & svar för nybörjaren

Jag är intresserad av att börja jaga - hur gör jag?
– För att få använda och inneha vapen för jaktändamål krävs att
man har tagit jägarexamen. En komplett jägarexamen består av
ett teoretiskt prov och tre praktiska prov, hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov kulgevär. En godkänd, komplett
jägarexamen ger behörighet att använda och söka vapenlicens
för hagelgevär och kulgevär som är godkända för jaktändamål.
Vill man bara jaga med till exempel hagelgevär så räcker det att
göra det teoretiska provet och hagelgevärsprovet.   
Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?
– Nej, det för att få avlägga jägarexamensproven finns ingen
åldersgräns.    
Hur fungerar uppsiktsjakt?
– Enligt vapenlagen får ett vapen lånas ut till den som fyllt 15
år. Den som lånar vapnet får ha det och använda det under långivarens direkta uppsikt. Det betyder i princip att låntagaren befinner sin inom ”armlängds avstånd” från utlånaren. Den som lånar
ut sitt vapen får också bära med vapen (eget eller lånat). Detta
för att snabbare kunna ingripa vid behov. Jägarexamen behövs
inte vid uppsiktsjakt, men däremot statligt jaktkort. Undantaget
är om du är under 18 år vid jaktårets början. Du slipper betala
jaktkortet också så länge du inte har eget vapen.    
Får man uppsiktsjaga om man är över både 15 och 18 år och
har jägarexamen?
– Det finns inga begränsningar uppåt - bara neråt! Så naturligtvis får man det, bara man löst statligt jaktkort, har jakträtt och
följer regelverket i övrigt som alla andra.   
Hur får man egen vapenlicens?
– Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18 år kan
ansöka om licens och köpa egna jaktvapen.
Källa: www.jagareforbundet.se

KONTAKTKARTAN

KONTAKTKARTAN
bidrag Jord- och skog – hjälper delägare i Älvdalens Besparingsskog att hitta i bidragsdjungeln
Plantering eller frösådd
100%
Röjning			
100%
Hyggesrensning		
100%
Rågångsupptagning
100%*
*Ersättningen är 2.000 kr/km,
till rågångsupptagning på skiften
markerade i skogsbruksplanen från
år 2001, 2002 eller 2003, 2008 eller
2009, om skogsägaren själv utför
arbetet. Om skogsvårdsföretag anlitas
utgår timersättning.
Bidrag utbetalas efter att
Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktigat,
avsynat och godkänt aktuell åtgärd.
Gäller ej markberedning.
Skogsstyrelsen
Tfn: 0251-59 73 80
E-post: alvdalen@skogsstyrelsen.se

Skyddsdikning		
100 %
Lasse Nilsson
Tfn: 0251-59 74 71, 076-105 20 05
E-post: lasse.nilsson@besparingen.com
Markberedning 		
100 %
Skogsgödsling		
100 %
Jan Norell
Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingen.com
Rådgivning skog, ekonomi
2 timmar/delägare/år
Lasse Andersson
Tfn: 0251-59 74 76
E-post:lars.andersson@besparingen.com

bidrag Jord- och skog – hjälper delägare i Särna-Idre Besparingsskogar att hitta i bidragsdjungeln

Djurbidrag
Bidrag per djur och år till brukare av
åker och betesmark inom socknen.
Mjölkkor......................2.000 kr/st/år
Nöt över 2 år..................800 kr/st/år
Nöt från 6 mån till 2 år...300 kr/st/år
Tacka/get minst 1 år.......300 kr/st/år
Häst................................300 kr/st/år
Tfn: 0251-106 95
E-post: besparingen@besparingen.com
Skogsbruksplanservice
pcSKOG
Tfn: 0251-417 00
E-post: info@pcskog.se

100 %

Skogsbruksplanservice
Plastade flygbilder
Särna, Idre
100 %
pcSKOG
Tfn: 0251-417 00
E-post: info@pcskog.se

Djurbidrag Särna, Idre
Bidrag per djur och år till brukare av
åker och betesmark inom socknen.
Mjölkkor......................550 kr/st/år
Får, getter, kalvar.........220 kr/st/år
Veterinärkostnader................75 %
(Ej hund och häst)
Stängsel Idre		
50 %
Tfn: 0253-100 07
E-post: ann-sofi.persson@besparingen.com
behöver du hjälp att hitta
en Enreprenör med grönt kort?
Skogsstyrelsen förmedlar kontakt
Tfn: 0251-59 73 80
E-post: alvdalen@skogsstyrelsen.se

Rådgivning skog, ekonomi
Särna, Idre 2 timmar/delägare/år
Lasse Andersson
Tfn:0251-59 74 76
E-post: lars.andersson@besparingen.com
Kalk, Särna
100 %
Gödning och utsäde, Särna 100 %
Arne Schedvin
Tfn: 070-333 40 21
E-post: arne.schedvin@besparingen.com

MIT T

DIT T

?

?

MIT T

Skogsstyrelsen
Tfn: 0251-59 73 80
E-post: alvdalen@skogsstyrelsen.se

Markberedning Särna
75 %
Under 5 ha baseras bidraget på max
2 000 kr/ha. Över 5 ha baseras
bidraget på max 1 800 kr/ha.
Markberedning Idre
100 %
Jan Norell
Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingen.com

Skogsförsäkring
Dalarnas Försäkringsbolag
Hans Jemth
Tfn: 023-931 60

Vägbyggen
Vill du som delägare bygga väg vänder
du dig till din bysamfällighet. Där frågan
samordnas.
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.

Röjning Särna, Idre		
100 %
Plantor o plantering Särna
75 %
Plantor o plantering Idre
100 %
Hyggesrensning Särna, Idre 100 %
Rågångsupptagning Särna
75 %
Rågångsupptagning Idre
100 %
Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller
endast åbodelningsmark, ersätts med
max 25.000 kr per skogsägare och
år, Särna. 35 000 kr per skogsägare
och år, Idre. Bidrag utbetalas efter att
Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktat,
avsynat och godkänt aktuell åtgärd.
Gäller ej markberedning.

DITT

?

?

Gödningsämnen		
100%
Utsäde			
100%
Kalk			
100%
Mjölkmaskin o elverk
75%
Veterinärkostnader
100%
Nyanläggning/modernisering
av byggnad för djurhållning 15%
Tfn: 0251-106 95
E-post: besparingen@besparingen.com

behöver du hjälp att hitta
en Enreprenör med grönt kort?
Skogsstyrelsen förmedlar kontakt
Tfn: 0251-59 73 80
E-post: alvdalen@skogsstyrelsen.se

Markbyte		
100%
Benny Nilsson
Tfn: 0251-100 30
E-post: benny.nilsson@lansstyrelsen.se

Dikning på åkermark, Idre
75 %
Brukad åkermark (ej betesmark), Idre 550 kr/ha
Bete, Idre		
300 kr/ha
Lars Balstadsveen
Tfn: 070-303 39 07
E-post: lars.balstadsveen@besparingen.com

Markkartering		
100%
Tfn: 0251-106 95
E-post: besparingen@besparingen.com
Betesbidrag/stängselbidrag
2.200 kr/ha/år. Förutsättningen är
dock att även Länsstyrelsen anslagit
2.200 kr/ha/år för samma areal enligt
Gröd kod 52. Handling som visar detta
skall uppvisas innan bidrag utgår.

Läs mer om bidrag och ladda ner blanketter på: www.besparingen.com

Tfn: 0251-106 95
E-post: besparingen@besparingen.com

25mer om bidrag och ladda ner blanketter på: www.besparingen.com
Läs

anslagstavlan
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När ni lämnar in fakturan från veterinären skall
även förrättningsunderlaget bifogas. Faktura +
förrättningsunderlag skall lämnas in så fort som
möjligt och avse innevarande kalenderår. Vid
årsskiftet är sista datum 31 januari för inlämnande av
fakturor och kvitton som gäller föregående år.
Om ni har kostnader för medicin skall både kvittot
och receptspecifikation från Apoteket bifogas med
Apotekets anteckning om vilket djur det gäller.
(OBS endast Apoteket i Älvdalen).
Frågor kontakta:
Annelie Norin 0251-59 74 75

påminnelse!
ÄLVDALEN SÄRNA IDRE

PÅMINNELSE till Dig som får
näringsbidrag från Besparingsskogen
i form av skogsvårdsbidrag,
veterinärsbidrag med mer.
Har Du bytt bankkontonummer sedan Du
senast fick en bidragsutbetalning
måste Du meddela detta till
Besparingsskogens kontor. Ett
felaktigt kontonummer innebär en
försenad utbetalning!

”smultronplockning på ett kalhygge ovanför Blyberg”
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RING:
Annelie Norin 0251-59 74 75
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Slutredovisning - proje
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Jägarexamen
ÄLVDALEN

Är du jaktintresserad och delä
gare
i Älvdalens Besparingsskog elle
r
folkbokförd i Älvdalen så är det
ett bra
tillfälle att göra slag i saken och
ta
jägarexamen. Besparingsskogen
lämnar
bidrag till litteratur för jägarex
amen.
Utbetalas genom uppvisande av
kvitto.
max

Frågor kontakta
74 75
Annelie Norin 0251-59

ulf andersson
Förvaltare
0251-59 74 70
070-697 14 79

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

MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74

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

INGRID MÖRK
Administration
0251-106 95

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

ANNELIE NORIN
Administration
0251-59 74 75

LASSE NILSSON
Väg- och jaktansvarig
0251-59 74 71
076-105 20 05

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

ANNA DAHLGREN
Media och
projektansvarig
0251-59 74 85

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

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

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

ANDREAS BERGLUND
KURT MALM
073-069 97 41

Skogsvård
073-053 14 84
NILS SCHRÖDER
JOHAN LARSSON
LENNART KARLSSON
OLLE ÅHS
TOMAS ANDERSSON
URBAN MATTSSON
PATRIK NORELL
HÅKAN STAFFANSSON
Garaget
0251-102 91,
garaget@
besparingen.com
KENNETH LARSSON
ESKIL LINDGREN
STEFAN WESTLING
JAN-OLOV LARSSON
HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
076-105 20 04

ANITA ANDERSSON
Lokalvård

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

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

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

MATS WALLMO
Skogsvård
070-576 03 69

ANN-SOFI PERSSON
Administration
0253-59 67 63

KURT PERSSON
Skogsvård

MAUD NYMAN
Lokalvård

STEFAN MATTSSON
Planerare

Skogsvård
Per Persson
Torbjörn Halvarsson
Kristofer Spånberg
Henryk Dusinkiewicz
Östen johansson

en uppsättning per person elle
r delägare
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Planerare
JONAS HÅRDÉN
Planläggningssamordnare
070-792 04 99
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SKOGSKRYSSET

Vinn en stolryggsäck med hemligt innehåll!
FÖRVEDADE
KLÄTTERVÄXTER

JAGAS I SKOGEN

NÄSTA NUMMER
april 2011

ADEPT
PRONOMEN

REPORTAGE:
särna skogstjänst

SMÅTT
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UTGÖRS AV DET
ÖVERSTA MARKLAGRET
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BIDRAG 2011
PROJEKT I BYAR

EN SÅDAN HAR
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DRÖMFLICKA
FÅGEL
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VIKT
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HÄCK

FÅGELBEN

VARA
RÄDD
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RIT

RAMLADE

ARBETAR
HON FÖR

STJÄRNA

REED
HÖSTAKTIVI- VATTENTET
DRAG

EN SÅDAN ÄR
KRICKAN

ÖKAR
AVKASTNINGEN I
SKOGEN

ÄKTA
GLOSA

HÖRNSTEN I
BESPARINGEN

FEM

TVÄTTAD

NYHETSFÖRMEDLARE

SMÅDELAR

STYRA
RIKTNING
TITTA

TAR LÖV
FRÅN
TRÄD TILL
DJUR

ÄR
OGALLRAD
SKOG

BALJA
SLEVA
LAGET

ROVFÅGEL

TRÄD
STRÖMBRYTARE

ÄR
STAPLAT
VIRKE

HALVGRÄS

ANVÄNDS
INOM
SKOGSBRUKET

FORDBETECKNING

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Skicka in ditt svar senast 1:a mars till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen
Besparingsskogen förbehåller sig rätten att dra en vinnare.
Vinnare och lösning annonseras i nästa nummer.

Tipsa oss!

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?

Ring eller maila:

ANNA DAHLGREN
tfn: 0251-59 74 85
mail: anna.dahlgren@besparingen.com

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

