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När tre kvartal har gått av 2012 kan 
vi konstatera att det som händer 
i Europa påverkar oss med kraft 

och omedelbart. I min förra ledare förut-
spådde jag ett tufft år intäktsmässigt för 
Besparingsskogarna. Tyvärr har mina 
farhågor besannats med sjunkande priser 
både för virke och kraft. Den låga euro-
kursen eller snarare den starka kronan 
göra att våra kunders konkurrenskraft på 
exportmarknaderna i olika delar av värl-
den försämrats radikalt vilket gör att det 
direkt påverkar deras betalningsförmåga. 
Dessutom noteras elpriset på elbörsen 
Nordpol i euro. Detta tillsammans med 
en lågkonjunktur med överskott på el gör 
att även elpriset är väsentligt lägre än 
på mycket länge. Vi har just börjat göra 
budget för nästa år. I dagsläget känns 
det mycket svårt att förutspå hur nästa år 
kommer att bli. Den osäkra konjunkturen 
tillsammans med att Väsa kommer att stå 
still på grund av ombyggnadsarbete gör 
att vi inte törs lova samma överskott som 
vi varit van vid under tidigare år.

Nog med det pessimistiska för den här 
gången. Något vi i förvaltningen all-
tid uppskattar är att få visa er delägare 
vad vi gör ute i skogen. I slutet av au-
gusti i år hade vi två skogsdagar med 
tema Besparingsskogarnas natur- och 
miljövårdshänsyn. Sedan flera år är 
Besparingsskogarna certifierade enligt 

PEFC. Att vara certifierad innebär ett an-
svar att uppfylla visa krav när det gäller 
natur- och miljöhänsyn. Syftet med skogs-
dagarna vara att försöka visa vad det 
innebär för oss och vilken hänsyn vi tar i 
vårt vardagliga arbete. Under det senaste 
året har det i media målats upp en gan-
ska negativ bild av svenskt skogsbruk. Ett 
annat syfte med dagarna var att visa för 
er hur vi bedriver skogsbruk och att ni för-
hoppningsvis kan känna er trygga med att 
Besparingsskogarna sköter sin skog på 
ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.
 
I personalstyrkan på Besparingsskogens 
kontor pågår just nu en generationsväx-
ling. Vi har rekryterat tre stycken nya 
medarbetare. Therese Folkesson ersät-
ter Ingrid Mörk som gått i pension, Lina 
Nyström kommer att ersätta Margaretha 
Hårdén när hon går i pension i vår samt 
Ann Halvardsson som ersätter Karin 
Larsson på Lokalen. Vi hälsar Therese, 
Lina och Ann välkomna till organisationen.
Vi tackar även Kurt Persson på Särna-Idre 
Besparingsskog som tog i pension i som-
mar, för hans tid med Besparingsskogen. 
Vi önskar Kurt, Karin och Ingrid lycka till.

Hoppas ni får en trevlig läsning!
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40 ÅR AV SAMARBETE
FORTSÄTTER UTVECKLAS
ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

I boken ”Skogen, älven och bygden - 
Hundra år med Älvdalens Besparingsskog” 
som gavs ut i samband med hundraårsfi-
randet av ÄB 1988 kan man läsa:
Vid en extra jordägarstämma den 8 no-
vember 1972 beslöts på förslag av all-
männingsstyrelserna i Älvdalen och 
Särna-Idre att samordna förvaltningsor-
ganisationen för Älvdalen och Särna-Idre 
Besparingsskogar med gemensam skogs-
förvaltare och kontors- och fältorganisa-
tion.

Beslutet föranleddes bland annat av den 
allmänna lönsamhets- och kostnads-

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. I höst är det 40 år sedan Älvdalens Besparings-
skog, ÄB, och Särna-Idre Besparingsskog, SIB, klubbade igenom be-
slutet att samordna förvaltningsorganisationen för Besparingsskogarna. 
Ett beslut som då låg helt rätt i tiden. Trots en del förändringar under 
resans gång visar det sig vara lika rätt idag. Därav beslutet att från och 
med 1 januari 2012 att utveckla arbetet fullt ut med en gemensam orga-
nisation för administration och skogsförvaltning.

Arne Schedvin, Ulf Andersson, Bo Persson . 

INBLICK I DEN NYA ORGANISATIONEN  DEL 1- PLANERARNA

Ulf Andersson
FÖRVALTARE

Håkan Lissman
SKOGSBRUKSLEDNING

Lena Leonardsson      
PRODUKTIONSLEDARE

PLANERING ÄB, SIB, (NVB)

FÄLTPLANERARE SKOGSVÅRDSPLANERARE

Per-Olov Persson
PRODUKTIONSLEDARE

DRIVNING ÄB, SIB, (NVB)

Jonas Svensson     
PRODUKTIONSLEDARE

SKOGSVÅRD ÄB, SIB, (NVB)

FÄLTPLANERARE
 Jonas Hårdén   Stefan Matsson Urban Mattsson

Ny operativ organisation 
för skötseln av Älvdalen, 
Särna Idre samt Venjans 

Besparingsskogars
skogar.

1 januari 2012

FOTO: Helena Grund

utvecklingen med krav på större för-
valtningsenheter och specialfunktioner. 
Arne Schedvin, ordförande i Särna-Idre 
allmänningsstyrelse sedan 1986, har 
lång erfarenhet inom SIB. Arne började 
redan på sjuttiotalet då han satt med i 
Samfällighetsförvaltningen och han vet 
hur samarbetet har löpt under åren.

– Som med allt som är nytt så kan det 
vara lite struligt i början. Det fanns perso-
nal i Särna en dag i veckan och de arbetade 
mycket ute. Det kunde då vara problem för 
delägarna att få tag i personalen. Sedan fick 
vi rutiner allihop och det har under åren bara 
fungerat bättre och bättre, säger Arne.

Under sjuttiotalet präglades skogsbruket 
av funktionalitet och beslutet följde ti-
dens trend. Det administrativa och ekono-
miska arbetet Besparingsskogarna emel-
lan har varit gemensamt sedan dess. När 
nittiotalet kom hände det däremot något 
inom skogsbruket. Trenden svängde mot 
ett mer areellt skogsbruk och skogsdriften 
för ÄB och SIB följde med. Man började 
åter arbetade mer lokalt var och en för 
sig. Vilket resulterade i att man i slutet av 
nittiotalet fick ett kontor i Särna och två 
personer anställdes för att arbeta åt SIB. 
Delägarnas ärenden på kontoret blev fler 
under åren och man införde besökstider 
för att kunna arbeta mer rationellt. I mit-
ten av tvåtusentalet anställdes ytterligare 
en person och kontoret i Särna fick en re-
ceptionsdisk och fasta öppettider.

År 2009 fick Besparingsskogarna en ny 
förvaltare då Ulf Andersson ersatte Hans-
Peter Olsson. Ulf insåg snart att arbetet 
under åren hade samordnats och utveck-

lats till viss del men att det samtidigt har 
tillkommit nya funktioner och arbetssätt 
som ställer nya krav för att inte förfela 
syftet av samordnade funktioner. 

– När jag satt och funderade på orga-
nisationens uppbyggnad och studerade de 
gamla besluten upptäckte jag att mina tan-
kar på förvaltningen var väldigt lika det 
beslut som togs 1972, alltså det tankesätt 
som funnits från början men frångåtts un-
der åren, säger Ulf.

Ulf föreslog därför till allmännings-
styrelserna i Älvdalen och Särna-Idre att 
man skulle gå tillbaka till 1972 års beslut. 
Modifierat till ett arbetssätt som passar 
dagens skogsbruk. De senaste tio åren har 
det ställts allt högre krav på skogsbruket 
när det gäller bland annat natur- och kul-
turvård vilket gör det svårt för en liten 
organisation att skapa funktionalitet och 
samtidigt hålla hög kompetens.

– Kraven är lika starka oavsett storle-
ken på företaget. Det gör det oerhört svårt 
att inte specialisera sig i dag. Med en stör-
re volym finns ett större underlag för oss 
att höja kompetensen inom varje område. 
En större organisation gör det möjligt 
för personalen att ha djup kunskap inom 
enskilda områden istället för att ha bred 
och grund kunskap om flera områden. Det 
gäller både skogs- och ekonomisidan, sä-
ger Ulf.

Sagt och gjort. På höststäm-
man 2011 togs beslut om ett 
fortsatt samarbete för att ren-
odla skogsverksamheten som 
ett eget affärsområde inom 
Besparingsskogen. Bo Persson, 
ordförande i Älvdalens allmän-
ningsstyrelse sedan 1987, för-
klarar.

– Arbetet har fungerat bra un-
der alla år som jag har varit med 
och en bra fortsättning på sam-
arbetet är att specialisera sig. 
Fördelen är att vi får en effekti-
vare organisation. Utan ett sam-
arbete skulle vi inte kunna vara 
så bemannade som vi är idag. Då 
hade vi varit tvungna att köpa fler 
tjänster istället. Nu finns kun-
skapen inom organisationen och 
det är en klar fördel för de som 
arbetar på Besparingsskogarna, 
säger Bo.

En ökad kompetens inom res-
pektive funktion ger bättre styr-
ning och kontroll med tydliga 
mål för verksamheten och leder 
till en effektivare förvaltning av 

skogen. Genom fortsatt samarbete kan 
alla dra nytta av kunskapen vilket även är 
positivt för kostnader och intäkter.

– Den största fördelen för Särna-Idres 
del är ekonomisk. Det kostar för mycket 
att ha en egen förvaltning och även om 
många delägare hade synpunkter på det 
från början har de flesta sett fördelarna 
idag.

Att vara en större aktör mot köparna är en sär-
skild fördel för Särna-Idre Besparingsskog 
som är mindre men det är en fördel även för 
Älvdalens Besparingsskog. Det fungerar 
bara bättre och bättre så det finns inte i 
mina tankar att ändra på det, säger Arne.

Vad innebär specialiseringen?
Den nya organisationen innebär att perso-
nalen kommer att arbeta över gränserna 
Besparingsskogarna emellan. Kontoret i 
Särna kommer att finnas kvar som van-

ligt. Den stora förändringen i Särna är att 
Lena Leonardsson som tidigare ansvarade 
för alla skogliga funktioner för SIB sedan 
1 januari arbetar uteslutande med avverk-
ningsplanering åt SIB och ÄB. Per-Olov 
Persson som tidigare skötte avverknings-
planeringen för ÄB är nu ansvarig för 
drivningarna för ÄB och SIB och sköter 
kontakten med alla entreprenörer. Jonas 
Svensson ansvarar nu för skogsvården 
för både ÄB och SIB. Tillsammans med 
Håkan Lissman som är skogsbruksle-
dare för alla Besparingsskogarna finns 
ovanstående personal på kontoret i Särna 
då och då. Liksom att Lena finns på 
Besparingsskogen i Älvdalen vissa dagar 
i veckan.

I arbetet ingår även Norra Venjans 
Besparingsskogars skogar då ÄB sedan 
2009 har ett skötselavtal med dem för att 
förvalta deras skog.

För att hålla ordning på kostnaderna för 
den gemensamma förvaltningen finns ett 
avtal. Avtalet reglerar kostnaden som för-
delas utifrån arbetsmängd på respektive 
Besparingsskog. 

– Det nya arbetssättet möjliggör att var 
och en kan koncentrera sig på sitt område 
och specialisera sig inom det. Jag ser bara 
fördelar med det och det är en bra fortsätt-
ning på samarbetet, säger Bo Persson.

”Det kostar för mycket att ha en 
egen förvaltning och även om 
många delägare hade synpunkter 
på det från början har de flesta sett 
fördelarna idag.”

”– Kraven är lika starka oavsett storleken 
på företaget. Det gör det oerhört svårt 
att inte specialisera sig i dag. 



Lena Leonardsson har arbetat som skogs-
ansvarig på Särna-Idre Besparingsskog 
sedan år 2000. På SIB har hon haft ett 
övergripande ansvar för avverkningspla-
nering, drivning, skogsvård, jakt med mer 
och samtidigt varit arbetsledare för öv-
rig personal. Sedan 2006 är ÄB och SIB 
certifierade enligt PEFC systemet. Under 
åren har det ständigt tillkommit nya krav 
på skogsbruket. Att hålla en hög kompe-
tens på alla områden kan vara svårt för 
en enda person i liten organisation. Lena 
ser därför väldigt positivt på den nya or-
ganisationen där hon idag är planerings-
ledare och leder avverkningsplaneringen 
för ÄB, SIB och NVB (Norra Venjans 
Besparingsskog).

– Utvecklingen går snabbt, och nu med 
ansvar för ett område, har jag en rimlig 
chans att hinna sätta mig in i nya saker. 
Det är ett helt annat tänk i skogsbruket 
idag, i och med certifieringen, när det 
gäller till exempel vattenfrågor, natur-
vård och så vidare. Det har blivit mycket 

BESPARINGSSKOGARNAS PLANERARE

1,5 ÅR FRAMÅT I TIDEN
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Syftet med den nya organisationen är att ren-
odla skogsverksamheten som ett eget affärsområde inom Besparings-
skogarna. Man har nu arbetat på det nya sättet ett drygt halvår och vi 
tänkte ta en titt på hur arbetet inom den nya organisationen för skogs-
verksamheten ser ut. Först ut är planläggarna.

INBLICK I VERKSAMHETEN DEL I
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Ovan Jonas Hårdén. Tv Lena Leonardsson, Stefan Mattsson, Jonas Hårdén. FOTO: Tobbe Nilsson 
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mer planeringsarbete, dokumentation och 
uppföljning. Som planläggare har man ett 
stort ansvar att bedöma hur vi ska bruka 
marken så effektivt som möjligt idag och 
samtidigt bevara det gamla. Det gäller att 
ta miljöhänsyn, få fram virke till produk-
tion och samtidigt hitta lämpligaste me-
toden att återbeskoga för olika områden, 
säger Lena.

Tidsplan och mål
Åtgärder för dessa lösningar samlas så 
småningom i den färdiga produkten - ett 
traktdirektiv för varje avverkningsom-
råde. Till sin hjälp med att lösa dessa frå-
gor har Lena, Jonas Hårdén och Stefan 

Mattsson. Stefan finns på kontoret i 
Särna och arbetar tillsammans med Lena 
med Särna-Idre Besparingsskogar. Jonas 
finns på kontoret i Älvdalen och plane-
rar tillsammans med Lena för Älvdalens 
Besparingsskog och Norra Venjans 
Besparingsskog. De har ansvar för sina 
respektive områden medan Lena har det 
övergripande ansvaret. 

På vintern arbetar Jonas och Stefan med 
att förbereda för barmarkssäsongen fält-
arbete. Det mesta av förplaneringen kan 
göras vid skrivbordet tack vare datorns 
hjälp. I planläggningens första steg, tar 
man hjälp av skogsbruksplanen och la-
serskanningsdata för att hitta områden där 
det är dags för någon form av åtgärd. Man 
lägger sedan på en rad kartskikt på aktu-
ellt område, med data av olika slag. Här 
finns till exempel Skogsstyrelsens ”Skog 
och Historia” ett kartskikt som visar alla 
registrerade kulturlämningar. Med dessa 
skikt får man en bra bild av hur trakten 

ser ut och vad som behöver bandas ur av 
olika anledningar. Detta blir sedan ett un-
derlag för steg två som är fältplanerarnas 
arbete i skogen under sommaren.

Det finns många problem att lösa och 
mycket att ta hänsyn till innan det är dags 
att avverka, därför måste planläggningen 
ligga före, så att till exempel vägavdel-
ningen ska kunna planera eventuella väg-
byggen eller restaureringar.

– Målet är att det hela tiden ska finnas 
en traktbank, en så kallad pott med fär-
diga trakter som ska räcka ett och ett halvt 
år framåt i tiden, säger Jonas.

– Det gäller att ligga långt fram i tiden 
och vi försöker planera mer än vad som 
avverkas, för att det ska finnas valmöjlig-
heter. Per-Olov Persson som är drivnings-
ansvarig planerar budget utifrån vad som 
finns i potten. Vilka områden i potten som 
sedan väljs ut av Per-Olov styrs bland an-
nat av efterfrågan på olika sortiment, vä-
der och så vidare. Det är Håkan Lissman 
som bedömer hur virkesmarknaden ser ut 
och vad som ska säljas, säger Lena.

Fältplanerarna
Innan man har kommit så långt måste 
fältplanerarna göra sitt jobb. Kurt Malm, 
Andreas Berglund och Johan Larsson är 
fältplanerare på ÄB och är anställda under 
barmarksäsongen. Deras arbete består av 
att gå igenom de förplanerade trakterna på 
plats i skogen, snitsla gränser och märka 
ut sådant som ska sparas för kultur- och 
naturvård, samt bedöma vilka skogliga åt-
gärder som ska utföras.

– Som planläggare kan man ställas in-
för en rad problem som måste lösas. Även 
om man har en plan att gå efter ändras den 
ofta när man kommer ut på plats och ser 
hur det ser ut i verkligheten, säger Lena.

– Det är ofta detaljer som behöver 
gås igenom och vi har daglig kontakt 
med de som är i fält. Förutom kontakten 
med fältplanerarna håller jag även kon-
takt med de andra avdelningarna inom 
Besparingsskogen för att till exempel 
beställa röjning och vägarbeten som ska 
utföras innan avverkning, berättar Jonas.

Arbetet är detsamma hos SIB fast där 
är det Stefan som sköter planläggningen 
även i fält.

– När vi planerar ute i fält är handda-
torer med GPS till stor hjälp. Gränserna 
ritas in i handdatorn när vi går i skogen. I 
handdatorn har vi även tillgång till skogs-
bruksplanen och pcSKOGs fältprogram 
med laserskanningsdata som vi har stor 
nytta av. Det händer också att man stöter 
på någon kulturlämning som inte finns 

registrerad. Allt vi gör registrerar vi 
i handdatorn, filen förs sedan över 
från handdatorn till kontorsdatorn, 
säger Stefan.

Det är då är det dags för steg tre. 
Jonas och Stefan renritar kartorna 
i VSOP (datasystem för operativ 
planering i skogsbruket) utifrån de 
uppgifter fältplaneringen har gett i 
skogen. Lena gör sedan en avverk-
ningsanmälan till Skogsstyrelsen. 
Det sista steget innebär att den fär-
diga produkten – traktdirektivet 
lämnas till Per-Olov Persson som 
är drivningsansvarig. Han kontak-
tar entreprenören och traktdirektivet 
förs över digitalt till skogsmaskinens da-
tor. Maskinen kan tack vare GPS orien-
tera sig efter kartans linjer, oavsett årstid 
och väderlek.

Samarbete och aktuell kunskap
– Det är många inblandade innan arbetet 
är färdigt. Det är viktigt att prata ihop sig 
och stämma av med varandra. Desto fler 
ögon desto bättre. Nya saker hittas hela 
tiden i skogen. Därför är det viktigt att 
alla, planläggare, maskinförare och andra 
inblandade har bra kunskap inom sitt om-
råde. Vi är därför då och då ute och tittar 
på olika objekt tillsammans för att se vad 
som är gjort och hur man har tänkt. Med 
hjälp av varandra kan man få nya idéer 
till förbättringar och lösningar. Varje år 
genomgår planerarna vidareutbildningar 
inom till exempel natur- och kulturvård 
för att öka sin kompetens, säger Lena. 

Det är hos planerarna allt börjar och 
slutar. När åtgärderna är genomförda är 
det dags för Jonas och Stefan att ajourhål-
la Besparingsskogarnas skogsbruksplaner 
och föra in de nya uppgifterna.

I nästa nummer berättar Per-Olov 
Persson, produktionsledare för ÄB, SIB 
och NVB om sitt arbete och vi träffar 
ÄB:s entreprenörer.

”

”– Målet är att det hela tiden ska finnas 
en traktbank, en så kallad pott med 
färdiga trakter som ska räcka ett och 
ett halvt år framåt i tiden.”

– Som planläggare kan man stäl-
las inför en rad problem som 
måste lösas. Även om man har en 
plan att gå efter ändras den ofta 
när man kommer ut på plats och 
ser hur det ser ut i verkligheten.”

ÄB:s fältplanerare Kurt Malm, Johan Larsson och Andreas Berglund.
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I augusti var det dags för Lokalens 
husfru Karin Larsson att ta pension. 
Karin har lämnat över rollen till Ann 
Halvardsson som nu kommer att hål-
la huset snyggt och prydligt, sköta 
om uthyrningen och även Älvdalens 
Besparingsskogs arkiv i fortsättningen.

Ann Halvardsson är uppvuxen i Östäng 
men bor, tillsammans med sin man Ivan 
Halvardsson, i byn Klitten i Älvdalen. Om 
Ann verkar bekant kan det bero på att hon 
har arbetat inom servicebranschen under 
många år och det finns säkert en och an-
nan som träffat henne på Hotell Älvdalen 
eller Rots Skans. Det är dock inte det enda 
Ann har gjort.

– I början av åttiotalet jobbade jag med 
jordbruk under fem till sex år innan jag 
lämnade livet som mjölkbonde och sad-
lade om till dagmamma, berättar Ann.

Ann och Ivans barn, Dan och Marie, var 
fortfarande relativt små och jobbet som 
dagmamma till sex av byns barn var en 
möjlighet att finnas hemma under deras 
uppväxt. När de egna barnen blev större 
och självständiga bytte hon jobbet som 
dagmamma mot en kontorstjänst på dåva-
rande Domänverket i Älvdalen. 

– Jag trivdes väldigt bra på Domän men 
sedan flyttade de och det var synd, säger 
hon och fortsätter:

– Efter en utbildning inom rese- och 
turism halkade jag på det berömda banan-
skalet och hamnade på Hotellet i Älvdalen 
som på den tiden drevs av kommunen, be-
rättar Ann.

Där blev hon kvar i receptionen och res-
taurangen i inte mindre än fjorton år. De 
senaste tre somrarna har Ann servat turis-
ter och lokalbefolkning med fika på Rots 
Skans sommarcafé innan hon fick tjänsten 
på Lokalen.

Bakom receptionsdisken på Älvdalens 
Besparingsskog finns ett nytt ansikte. 
Ingrid Mörk har tagit pension och läm-
nade i mitten av augusti över stafett-
pinnen till Terese Folkesson.

Terese sökte tjänsten som ekonomi- och 
löneadministratör, och fick den.

– Jag är jätteglad och samtidigt lite 
överraskad att jag fick tjänsten, säger en 
strålande Terese.

På gymnasiet gick Terese ekonomisk 
inriktning. Hon har även en utbildning 
som naturguide i ryggsäcken. Under åtta 
år arbetade hon på Siljans Plastfabrik AB, 
där hon började som maskinoperatör och 
var produktionsledare då företaget flyt-
tade från Älvdalen 2008.

– Jag var föräldraledig med andra bar-
net i samma veva och kände att det var 
dags att prova något nytt. Under ledighe-
ten fick jag höra om Rindis planer på en 
pelletsfabrik. Jag sökte jobb där och fick 
börja direkt efter föräldraledigheten. På 
Rindi arbetade jag med löner, administra-
tion och även virkesmätning. Jag var kvar 
där i cirka två och ett halvt år innan jag 
fick anställning på Besparingsskogen i 
juni.

– Här på Besparingsskogen kommer jag 
ibland i kontakt med uttryck som har med 
skogsbranschen att göra. Det är kunskap 
som jag fått genom mitt tidigare arbete 
med virkesmätning och det har jag nytta 
av även nu, förklarar hon.

Den som är van att dalska när man be-
söker kontorets reception kan lugnt fort-
sätta med det, Terese är uppväxt på Näset 
och har älvdalskan som modersmål.

Älvdalens och Särna-Idre Besparings-
skogars ekonomichef Margaretha 
Hårdén har bråda dagar. Någon gång 
under april månad 2013 tar hon pensi-
on och innan dess ska blivande ekono-
michefen Lina Nyström vara introduce-
rad i verksamhetens alla bitar.

För att Margaretha ska introducera Lina 
i arbetet har Lina börjat sin tjänst redan 
1 oktober.

– Jag kommer att gå bredvid Margaretha 
under den här tiden för att sätta mig in i 
alla rutiner. Margaretha kommer att slut-
föra verksamhetsåret 2012 och jag kom-
mer att arbeta med 2013, förklarar Lina. 
Lina valde ekonomisk inriktning redan 
på gymnasiet och fortsatte sedan tre år på 
universitetet. Lina tog kandidatexamen i 
ekonomi och fick jobb på Weddesågen, 
idag Blybergssågen, som ekonomiassis-
tent under fyra år. De senaste sex åren har 
Lina pendlat till Mora där hon har arbe-
tat på LR redovisning och revision AB. 
Rötterna finns i Väsa i Älvdalen och idag 
bor Lina med sin familj i Loka där maken 
Peter Nyström kommer ifrån.

– Det känns bra och kul att få arbeta på 
Besparingsskogen som betyder så mycket 
för bygden. Jag tyckte jobbet lät roligt och 
intressant. Redan när jag började plugga 
fanns tanken på ett sådant här jobb, det är 
något jag har velat länge. Det ska också 
bli skönt att jobba på hemorten och slippa 
långa avstånd till jobbet, säger Lina.

Namn: Terese Folkesson
Familj: Sambon Sotirios Morin, barnen 
Olivia 7 år och Folke 4 år.
Jobbar som: Ekonomi- och 
löneadministratör på Älvdalen och Särna-
Idre Besparingsskogar.
Gör på fritiden: arbetar som ledare i 
Älvdalens Aerobicförening och leder 
danspass i Latin Fusion. Umgås med 
familjen, nära och kära.

Namn: Ann Halvardsson
Familj: Maken Ivan Halvardsson, två vuxna 
barn Dan och Mari, tre barnbarn - Johan, 
Emma och Lovisa.
Jobbar som: Husfru på Lokalen, med 
uthyrning av denna samt med Älvdalens 
Besparingsskogs arkiv.
Gör på fritiden: väver trasmattor, läser och 
promenerar med hunden Ena.

Namn: Lina Nyström
Familj: Maken Peter Nyström, barnen Tilda 
9 år, Cecilia 7 år och Max 3 år
Jobbar som: Ekonomichef på Älvdalens och 
Särna-Idres Besparingsskogar
Gör på fritiden: tycker om att vara i 
naturen, åka skidor på längden och utför, 
jaga älg, umgås med familjen och renovera 
huset.

A
NY HUSFRU PÅ LOKALEN

nnereseT
NY BAKOM RECEPTIONSDISKEN

ina L
NY EKONOMICHEF UNDER VÅREN

FOTO: Tobbe Nilsson 

älkomna tillVBESPARINGSSKOGEN
Terese Folkesson, Anna Dahlgren, Ann Halvardsson och Lina Nyström.

Karin Larsson har arbetat på Besparingsskogen i Älvdalen un-
der 8 år. Det är hon som har tagit hand om Lokalen, putsat och 
fejat, skött om bokningar och tagit hand om hyresgäster. Karin har 
även varit en klippa i ÄB:s arkiv där hon under åren har sorterat 
och dokumenterat gamla handlingar och dokument digitalt. 

Ingrid Mörk har under 15 år varit ett känt ansikte Besparings-
skogen i Älvdalen. Det är Ingrid som funnits bakom recep-
tionsdisken och tagit hand om delägare och andra besökare 

på kontoret.

I augusti tog Karin och Ingrid pension och Be-
sparingsskogen tackar de båda för de här 

åren och önskar dem lycka till!

    arin &
              ngrid
K   I

TAR PENSION

Anna Dahlgren har varit föräldraledig med sitt 
tredje barn under ett och ett halvt år. Från och med 

1 oktober är Anna tillbaka på sin tjänst som ansvarig 
för delägarinformation. Det gäller bland annat tidning-
en som du håller i din hand, annonser, mässor, hemsida. 
Det är även Anna som håller i trådarna när det gäller ut-
bildning för delägare.  Tillsammans med Torbjörn Fält 
arbetar hon också med det nya rådgivningsstödet för 
delägare. Läs mer om rådgivningsstödet på sida 34

Kontaktuppgifter till Anna, Terese, Lina 
och Ann samt övrig personal hittar du 

på sida 35.

nnaA
ÄR TILLBAKA
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AKTUELLT AKTUELLT

Sista datum för anmälan till projektet passerades i januari i år och 
sedan dess har arbetet fokuserats på att slutföra så många ärenden 
som möjligt.
– Intresset har varit stort. Det är inte så enkelt för gemene man att 
sätta sig in i vad som går att göra. Det ligger mycket arbete bakom 
våra förslag på lösningar och det kan ta ett tag för markägarna att 
sedan fundera runt dessa och bestämma sig, men nu börjar det bli 
bråttom, säger Benny Nilsson.

Projektet avslutas sista december i år och har du fått ett förslag 
som du fortfarande går och funderar på så är det hög tid att fatta ett 
beslut. Vet du med dig att bollen ligger hos dig är det viktigt att du 
hör av dig för att ge klartecken att skriva avtal, eller meddela att det 
inte blir något byte.

– De ärenden som har min signatur innan årsskiftet går vidare till 
Lantmäteriet och bekostas av projektet. Övriga ärenden avskrives. 
Det är många som har sett fördelarna med att få samägandet upplöst 
och tagit chansen att få ett samlat innehav. När det väl är färdigt är 
de nöjda och glada, säger Benny Nilsson.

Vad händer sedan?
Lars Andersson, fastighetsansvarig
Älvdalens Besparingsskog

Vad händer när avtalet är påskrivet?
– Benny skickar ärendet vidare till Lantmäteriet. Därifrån får 
markägaren sedan en skriftlig bekräftelse på att ärendet är mot-
taget. Av bekräftelsen framgår även ungefär hur lång tid Lant-
mäteriet beräknar att ärendet kommer att ta.

Vad händer när förrättningen är färdig?
– Eftersom det är projektet som bekostar förrättningen kommer 
fakturan till Älvdalens Besparingsskog och jag får då en en för-
hanskopia av förrättningen som jag kopierar och lämnar över till 
Pcskog. När förrättningen är färdig får markägaren en inbunden 
akt av förrättningen. Det är då dags för dig som markägare att 
besöka Pcskog för att föra in de nya uppgifterna i skogsbruks-
planen. Alla nya data finns i underlaget för värderingen som du 
har fått med Benny. Den ska du ta med dig till Pcskog så hjälper 
de dig att ta fram en ny skogsbruksplan.

Sista steget - ny skogsbruksplan
Elin Andersson, pcSKOG

– Det sista steget i din bytesaffär sker hos oss på Pcskog, det 
är vi som färdigställer din nya skogsbruksplan. Först när för-
rättningen gällande ditt byte kommer till oss från Lantmäteriet, 
kan vi påbörja vårt arbete. Om något är tillbytt eller bortbytt från 
din fastighet, måste detta noggrant redas ut så att allt blir rätt. De 
som du har gjort affär med ska också ha en aktuell skogsbruks-
plan. Vi kopierar skiften mellan olika skogsbruksplaner och läg-
ger även till det fältdata som värderingen baserades på. Därför 
är det viktigt att vi får ta del av de färska fältvärden som berör 
din skog. Dessa värden finner du i underlaget för värderingen.
Du är varmt välkomna att höra av dig om det finns några frågor 
kring din skogsbruksplan.

BYTA ELLER INTE BYTA?
Sista chansen!

ÄLVDALEN.  Nu är det dags att bestämma sig för dig som har fått ett färdigt förslag. Sista omgången 
av markbytesprojektet – frivilligt markbyte II lider mot sitt slut. Missa inte chansen att genomföra det 
planerarde markbytet. Skriv på handlingarna innan sista december 2012 och bytet sker kostnadsfritt 
för dig som markägare.

?
!

?? !
!

! !

Benny Nilsson, Länsstyrelsen
Tfn: 0251-100 30

E-post: benny.nilsson@lansstyrelsen.se Elin Andersson, pcSKOG
Tfn: 0251-417 00

Lars Andersson, Älvdalens Besparingsskog
Tfn: 0251-59 74 76

FOTO: Tobbe Nilsson 



Per-Arne hade vid det laget redan lagt 
ner många timmars förarbete på den nya 
anläggningen, det mesta var därför redan 
klart när han för tredje gången ringde upp 
banken och meddelade att han nu slutli-
gen bestämt sig. Planen och ritningarna 
fanns färdiga sedan länge och när beslutet 
väl var fattat och bygget kommit igång 
i augusti gick det fort. I april, lite drygt 
åtta månader senare stod en ny, modern 
anläggning färdig.

I den nybyggda ladugården bor det i dag 
totalt 60 mjölkkor. 26 kor hade Per-Arne 
sedan tidigare, resten har han köpt in i 
samband med inflyttningen. Majoriteten 
av korna är av raserna svensk låglands-
boskap, SLB, och svensk röd och vit bo-
skap, SRB. Dessutom finns här också två 
tuffa donnor av rasen jerseyko, SJB.

– Jerseykor har en fetare och protein-
rikare mjölk. Mjölken från de två korna 
balanserar upp och hjälper till att höja 
fett- och proteinhalten i den totala mjölk-
mängden. Jerseykorna är lite mindre 
i storlek men de kan trots allt ta för sig 
bland de större korna, säger Per-Arne 
och förklarar att även kor, liksom många 
andra flockdjur, har placering efter rang.

”
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HOS ÄLVDALENS MODERNASTE
MJÖLKBONDE GÖR KORNA SOM DE VILL

Per-Arne Pettersson är uppväxt på går-
den i Evertsberg där den första ladugår-
den byggdes 1975 av Per-Arnes föräldrar 
Sune och Anna-Lena Pettersson . När 
Sune gick bort drev Anna-Lena gården 
vidare under några år innan Per-Arne och 
hans fru Malin Pettersson Lindgren 2002 
beslutade sig för att ta över gården och 
mjölkkorna.

Att vara bonde är ett tidskrävande yrke 
och tankar på hur arbetet skulle kunna 
rationaliseras började snart gro. Tillsam-
mans med några bönder från norra Dalar-
na åkte Per-Arne på en studieresa söderut 
i landet för att titta på nyare anläggningar 
med modern teknik inom branschen. Året 
var 2005 och en bild av hur en moderni-
sering skulle se ut började ta form. Med 
hjälp DeLaval och KJ Bygg tog Per-Arne 
så fram plan och ritningar för en byggnad 
som skulle rymma en besättning på 60 
djur. En stor satsning för en liten mjölk-
bonde i Älvdalen. Så stor att Per-Arne 
hann backa ur inte mindre än två gånger 
innan han kom till skott.

– När jag så i början av 2011, av en 
slump, kollade på Länsstyrelsens hem-
sida fick jag se att de hade höjt inves-
teringsstödet. Med Länsstyrelsens stöd 
tillsammans med stöd från Älvdalens 
Besparingsskog skulle jag få bekosta 
omkring 45-50 procent själv, med an-
dra ord en egen investering på cirka 
4,5 miljoner kronor. Det var då jag be-
stämde mig, om jag ska leva på det här 
så är det bara att satsa, säger Per-Arne.

Produktionen är densamma som tidigare 
fast i större skala.

– Jag använder mig av vanlig konven-
tionell produktion av mjölk och gräs och 
använder inte några bekämpningsmedel. 
Det är mitt lilla strå till stacken för att 
värna om miljön, säger Per-Arne.

NY TEKNIK GER FRIHET
På övervåningen i ena änden av ladugår-
den finns ett visningsrum där besökare 
genom stora fönster kan se hur en modern 
ladugård ser ut på insidan. Korna rör sig 
fritt och bestämmer själva när de vill äta 
och bli mjölkade. Det finns bås åt alla 
men de flesta väljer inte ett speciellt bås 
utan lägger sig där de trivs bäst för tillfäl-
let. Här finns två kraftfoderautomater och 
en avdelning med ensilage, konserverat 
gräs. Den pålitliga mjölkpigan, i form 
av en mjölkrobot, är i tjänst dygnet runt 
och mjölkar korna automatiskt när korna 
själva känner för det. Här finns till och 
med en populär massageborste som kliar 
korna på ryggen och samtidigt tar bort 
smuts. Här gör korna med andra ord som 
de själva vill – nästan i alla fall.

Hur är det då möjligt? Svaret är så klart 
modern teknik. Varje ko har ett halsband 
med ett datachip. När kon kommer till fode-
rautomaten läses chipet av och rätt mängd 
foder för just den kon portioneras ut auto-
matiskt. Skulle kon försöka sig på en extra 
portion blir det däremot nobben. Automaten 
släpper inte ifrån sig en endaste liten smula 
om det inte gått en viss tid mellan målen.

Korna står snällt i kö till mjölkroboten 
som är inställd efter varje kos unika ju-
verform och hittar därför lätt spenarna 
hos varje enskild ko. Samma sak här, kor 
är smarta djur och eftersom det serveras 
mat i samband med mjölkningen finns det 
de som tar ett extra varv i kön. Roboten 
visar då tydligt med en liten vattenstråle 
under kon och en luftstråle ovanifrån att 
den inte är så lättlurad och att hon snällt 
får komma tillbaka senare.

– Jag håller koll på korna med hjälp av 
datorn. I dataprogrammet finns varje ko 
registrerad som ett nummer och jag kan 
på datorn, som finns i rummet bredvid, 
enkelt se om det är någon som inte har 
blivit mjölkad inom rätt tid och om de 
äter som de ska. Roboten tvättar av juvret 
och diskar sig själv automatiskt efter varje 
mjölkning. Den känner av konduktivitet 
och får ett mått på mjölkens kvalité. Ro-
boten kan på så sätt skilja av råmjölk eller 
om det skulle vara något fel på mjölken 
på grund av inflammation i juvret eller nå-
got annat, säger Per-Arne.

Det kan vara värt att veta att även om 
varje ko har ett unikt nummer för att han-
teras i datasystemet så har alla kor även 
ett riktigt namn. Precis som i en traditio-
nell ladugård.

– Fast det är svårt att komma ihåg alla, 
säger Per-Arne och skrattar.

ÄLVDALEN. Per-Arne tvekade både en och två gånger innan han bestämde sig. I augusti 2011 sattes till sist spaden i 
jorden och i april 2012 kunde Per-Arne Petterssons kor flytta in i Älvdalens modernaste ladugård. 

– Om jag ska leva på det här var det bara att bestämma sig för att satsa, säger Per-Arne Pettersson, som idag är 
Älvdalens modernaste mjölkbonde.

REPORTAGE

MÅLET MED SATSNINGEN
Under juni till augusti är ladugården öp-
pen så att korna kan gå in och ut som de 
vill på dagarna. När Skogen och Kraften 
hälsar på i september har korna kommit in 
för säsongen. Det har gått nästan fem må-
nader sedan anläggningen togs i bruk och 
Per-Arne är fortfarande i inkörningsfasen.

– Det tar uppemot ett och ett halvt år att 
bygga upp en besättning och se vilka som 
klarar av att gå fritt och som fungerar till-
sammans. Omställningen för de kor som 
varit vana att stå i bås till att gå fritt har 
varit stor. Första månaden var det kaos 
innan de lärde sig hur det fungerade. Se-
dan blir det lättare för varje ny generation 
som kommer då mamman varit van att gå 
fritt från början, säger Per-Arne.

För att hålla mjölkproduktionen i 
gång krävs det att alla kor kalvar en 
gång per år. Per-Arne styr det så att hälf-
ten kalvar under våren och andra hälf-
ten under hösten. Den gamla ladugår-
den finns kvar som bostad för kalvarna.

Målet med satsningen för Per-Arne och 
familjen är att kunna leva på sina djur 
och samtidigt frigöra tid för familjen och 
andra intressen. Förutom lantbruket äger 
Per-Arne en såg i byn och ägnar sig åt le-
gosågning åt privatpersoner när tid finns.

– Att inte vara styrd av mjölkningstider 
och att kunna göra ifrån sig arbetet tidigt 
på dagen ger mer frihet och möjlighet att 
till exempel kunna följa med barnen på 
aktiviteter, säger han och fortsätter:

Målet är att så småningom kunna ha nå-
gon anställd i lantbruket. Nu under inkör-
ningsperioden är det mer än ett heltids-
arbete och det är svårt att hinna med allt 
själv. Samtidigt är mjölkpriserna låga just 
nu och det gör det svårt för en så relativt 
liten gård att ha någon anställd. Som tur är 
har vi bekanta som ställer upp och hjälper 
till då och då, säger Per-Arne.

FRAMTIDEN
Det finns mycket positivt i den nya djur-
hållningen och Per-Arne hoppas på att så 
småningom kunna automatisera ytterliga-
re några moment för att spara arbete; till 
exempel utfordringen av gräs som nu sker 
med en manuell maskin och tar en del tid. 
Förutom tidsbesparing ser han en annan 
mycket positiv effekt.

– Jag kan se en stor skillnad överlag hos 
korna, de är friskare och lugnare när de 

”
– Jag använder mig av vanlig kon-
ventionell produktion av mjölk 
och gräs och använder inte några 
bekämpningsmedel.”

– Jag kan se en stor skillnad över-
lag hos korna, de är friskare och 
lugnare när de få bestämma själva 
när de vill äta och bli mjölkade.”

FOTO: Tobbe Nilsson 
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få bestämma själva när de vill äta och bli 
mjölkade. Vissa sjukdomar som är van-
liga hos uppbundrna kor har försvunnit, 
säger han.

Per-Arne är i dag medlem i Arla. Var-
annan dag året runt kommer mjölkbi-
len och hämtar cirka 3000 liter mjölk. 
Mjölken körs till ett mejeri i Stock-
holm för att sedan åter skickas tillbaka 
samma väg, till butikerna i Dalarna. På 
ett år produceras cirka en halv miljon 
kilo mjölk på gården i Evertsberg och 
drömmen är att i stället kunna förädla den 
lokalt. 

– Från Dalarna går det fyra ekipage 
med mjölk per dag och jag tycker det är 
vansinnigt att behöva skicka mjölken så 
långt. Det vore därför väldigt praktiskt, 
och roligt förstås, om det fanns underlag 
för ett lokalt mejeri, säger Per-Arne.

Om man funderar på att bli mjölkbonde 
eller om man redan är det och har planer 
på att modernisera är man välkommen till 
Evertsberg för ett studiebesök.

– I framtiden kommer det nya lagför-
slag och det är mycket troligt att det blir 
förbud mot att ha uppbundna kor. Det är 
ytterligare en anledning att ta steget i den 
här riktningen för de mjölkbönder som 
går och funderar. Det vore roligt om vi 
blir fler som satsar på mjölkkor på orten. 
Just nu är vi bara två, tre stycken som för-
sörjer oss på det. Det skulle säkert finnas 
kapacitet för några gårdar till i samma 
storlek som den här. Är man intresserad 
av att veta hur jag har gått till väga och 
vill ha tips och råd är det bara att höra av sig 
och komma på ett besök, säger Per-Arne.

En vanlig dag på bondgården

Förmiddag:

Arbetsdagen börjar klockan sex på morgonen 

med att se till mjölkroboten, städa och kolla grov-

fodret,  att allt fungerar och att djuren mår bra. 

Sedan är det dags att gå ut i den gamla ladugår-

den och sköta om kalvarna.

Därefter tillbaka till stora ladugården för att 

skrapa, göra rent och ströa. Det blir mycket ren-

hållning då korna går fritt.

Om någon ko är brunstig kan det vara dags att 

kalla på veterinären för insemination.

Mjölkroboten ses över igen, datorn visar om 

alla kor har blivit mjölkade inom rätt tidsspann. 

Varje ko mjölkas tre gånger om dagen och varje 

mjölkning tar ungefär 10 minuter. Datorn visar 

även om alla har ätit som de ska.

för dig som vill bygga
nytt eller modernisera

• På Länsstyrelsens hemsida www.lanssty-
relsen.se/dalarna finns information om 
investeringsstöd.

• Älvdalens Besparingsskog har ett bi-
drag för nyanläggning/modernisering 
av byggnad för djurhållning med 15 
procent, eller den procentsats jordägar-
nämnden beslutar. För att få bidraget 
krävs att du får stöd från Länsstyrelsen 
då Besparingsskogens bidragsbelopp 
grundar sig på Länsstyrelsens stöd. Vill 
du veta mer kontakta Torbjörn Fält tfn: 
070-6747169.

• Åk runt och titta på gårdar, speciellt går-
dar som har samma klimat som där du 
själv har tänkt bygga.

• När det gäller papper och blanketter så 
ska du i inte vara rädd att ta tag i den bi-
ten. Jag gjorde det jobbet själv och vill 
inte ha det arbetet ogjort. Desto mer du 
sätter sig in i det desto bättre förstår du. 
Det har gjort att jag även längre fram i 
processen har sluppit rådfråga konsult 
eftersom jag kan lösa mycket själv. Det 
enda jag tagit hjälp med är en kostnads-
kalkyl via Hushållningssällskapet.

• Ritningar på byggnaden kostar knappt 
någonting. Företagen i branschen vill säl-
ja till dig och står gärna till tjänst med rit-
ningar. Jag anlitade till exempel DeLaval.

• När du väl har bestämt dig, ta kontakt 
med byggfirmor och banker i ett tidigt 
skede.

• Är du intresserad av hur jag har gjort är 
du välkommen på besök och se hur det 
fungerar.

REPORTAGE REPORTAGE

Eftermiddag:

Eftermiddagen innehåller samma 

procedurer som förmiddagen. 

Utfodringen av ensilage görs med 

en begagnad maskin som sköts 

manuellt. Sista utfodringen görs 

vid niotiden på kvällen.

Tiden som blir över använder 

Per-Arne till att sköta det övriga 

jordbruket. Han producerar bland annat eget 

ensilage, konserverat gräs, på 70 hektar. På ett år 

går det åt cirka 1 000 ensilagebalar!

Bondens tips!

Namn: Per-Arne Pettersson
Familj: hustrun Malin Pettersson 
Lindgren, Jona 11 år och Dag 8 år
Bor: på gården i Evertsberg utanför  
Älvdalen
Yrke: mjölkbonde, byggnadsarbetare

15
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En tidig fredagsmorgon i slutet av augusti 
samlas en busslast förväntansfulla delä-
gare från Älvdalens Besparingsskog vid 
Lokalen i Älvdalen. Det är dags för de 
årligen återkommande skogsdagarna. En 
resa i naturvårdens tecken kan börja.

Förvaltare Ulf Andersson hälsar välkom-
men och informerar om dagens program 
under bussresan. Första stoppet blir en för-
yngringsavverkning där Håkan Lissman 
och Lena Leonardsson från Älvdalens 
Besparingsskog, ÄB, berättar om vardag-
lig naturvårdshänsyn och vad begreppet 
generell hänsyn innefattar. Här får delta-
garna se tydliga exempel på hur ÄB arbe-
tar för att uppfylla den generella hänsyn 
som bör tas i samband med slutavverk-
ning och de krav som PEFC certifieringen 
innebär för Älvdalens Besparingsskog.

När frågor har fått svar är det dags för 

ÄLVDALEN. Den 24-25 augusti var det åter dags för skogsdagar. 
Den här gången var det delägarna i Älvdalens Besparingsskog som 
stod på gästlistan och temat för året gick i naturvårdens tecken.
FOTO: Tobbe Nilsson 

NATURVÅRD I SKOGSBRUKET 
HÖGAKTUELLT  TEMA FÖR ÅRETS SKOGSDAGAR

fika i Märråbäckskojan, innan bussen 
rullar vidare till punkt två som hand-
lar om hygges- och naturvårdsbränning. 
Bussen stannar vid sjön Stor Ugsi och 
deltagarna får gå en bit in i ett område 
där det gjordes en naturvårdsbränning 
sommaren 2009. Med Certifieringen av 
Besparingsskogarna kom också kravet 
på att i snitt bränna fem procent av av-
verkad areal per år. Därmed kommer den 
här typen av landskapsbild att bli vanli-
gare i framtiden. Håkan Lissman, ÄB, 
tillsammans med Lars Ambrosiusson från 
Skogsstyrelsen står för informationen. 

Nästa punkt blir en lektion i hänsyn 
till vatten. Här har Håkan Lissman och 
Jan Norell, ÄB, Lars Ambrosiusson, 
Skogsstyrelsen, och en av ÄB:s entrepre-
nörer – Ingemar Pell Skogsentreprenad 
mycket att berätta. Delägarna får se ett 
typexempel på en bro som gör det möj-

ligt för skogsmaskiner att ta sig över vat-
ten utan att skada den känsliga miljön vid 
bäckar och vattendrag. 

Nu kurrar det i magen och när bussen 
kommer fram till Brynåstjärn passar solen 
på att göra oss sällskap. Det är dags för 
skogslunch. Solen värmer och elden spra-
kar, jackor och tjocka tröjor åker av i takt 
med att moltäcket spricker upp till en fin 
sensommardag.

När energin har återvänt åker deltagar-
na vidare för att bekanta sig med större 
naturvårdshänsynsområden. Man beger 
sig in i en nyckelbiotop ett stenkast från 
vägen. Här lämpar sig miljön väl för att 
prata om naturvärdeslokaler, ekologiska 
landskapsplaner och en het fråga – bidrag 
vid större naturvårdsavsättningar. Lars 
Ambrosiusson, Lena Leonardsson och 
Håkan Lissman informerar och svarar på 
delägarnas frågor.

Nu återstå dagens sista punkt - land-
skapsvård i fäbodmiljö. Bussen rullar 
mot Sovaldberg och under resan pas-
sar vädergudarna på att släppa lös ett 
åskväder. Regnet avtar lagom när det är 
dags att göra entré i Sovaldbergs fäbo-
dar. Torbjörn Fält och Anna Dahlgren är 
båda jord- och fäbodbrukare och tar emot 
i fäboden. Torbjörn är också ledamot i 
Jordägarnämnden och Anna Dahlgren ar-
betar med projekt, utbildningar och infor-
mation på ÄB. 

Anna och Torbjörn arbetar just nu med 
Besparingsskogens nya rådgivningstöd, där 
de hjälper markägare och brukare av skif-
teslagsmark i Älvdalens, Särna och Idre 
att söka bidrag från Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen för landskapsvårdsprojekt.

Sista punkten
på skogsda-
garna bestod 
av en guidad tur genom 
fäboden i inspirationssyfte. Torbjörn har 
sina djur i fäboden på somrarna där fa-
miljen även vistas sommartid. Han visar 
vilka åtgärder som han själv har gjort 
med ekonomiskt stöd från bland annat 
Jordbruksverket. Torbjörns arbete med 
landskapsvård på fäboden visar verkligen 
vilka resurser som finns.

Innan det är dags att återvända hem 
bjuds delägarna på kaffe kokat över el-
den i fäbodens eldpalkoja. Man pas-
sar på att fånga upp deltagarnas åsikter 
med en utvärdering. Förvaltaren Ulf 
Andersson och Bo Persson, ordförande i 

Älvdalens Allmänningsstyrelse samman-
fattar dagen och hoppas att deltagarna har 
fått en tydligare bild av hur Älvdalens 
Besparingsskog sköter det dagliga arbetet 
med natur- och miljövård.

På lördagen gjordes resan igen med 
ännu en busslast delägare. Älvdalens 
Besparingsskog tackar för visat intresse 
under två trevliga dagar!

Nästa år är det Särna-Idre Besparingsskogs 
tur att informera sina delägare om naturvård.
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Timmerhus-
   projektet

2008-2011
Sida 19-22

UTBILDNING

– Det är vårt ansvar att förvalta våra förfäders lämningar på ett bra 
sätt för kommande generationer. För att ta hänsyn på bästa sätt är 
det viktigt med en dialog med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, 
säger Per-Olov Persson på Älvdalens Besparingsskog.

Hänsyn i skogen är ett brett område där det ofta kommer nya 
förordningar. Det var nu dags att uppdatera kompetensen med en 
kurs i praktisk hänsyn vid forn- och kulturlämningar. Kursen ar-
rangerades av Skogsstyrelsen och genomfördes till största delen 
ute i skogen.

– Det handlar om hur man visar praktisk hänsyn i fält. Att lära 
sig att se forn- och kulturlämningar och hur man tar hänsyn till 
dem, säger Staffan Larsson på Skogsstyrelsen.

Alla lämningar bör behandlas lika i skogen men de hanteras av 
olika myndigheter. Personal från Länsstyrelsen och Dalarnas 
Museum fanns även med som utbildare under kursdagarna. 

–Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen som 
finns under Länsstyrelsen och kulturlämningar är skyddade en-
ligt skogsvårdslagen under Skogsstyrelsen. Vi på Skogsstyrelsen 
och Länsstyrelsen vill att alla lämningar behandlas lika vad gäl-
ler den praktiska hänsynen. Därför håller vi dessa kurser i sam-
råd, säger Staffan.
 
På Besparingsskogarna händer det titt som tätt att man upptäcker 
nya lämningar. Koordinater för dessa rapporteras då vidare till 
Skogsstyrelsen som sedan lägger till dem i kartskiktet skog och 

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Under våren och sommaren har den skogliga personalen och alla 
entreprenörer hos Älvdalens- och Särna-Idre Besparingsskogar uppdaterat sina kunskaper 
i hänsyn vid forn- och kulturlämningar.

TEXT & FOTO: Hans Rosdahl

PRAKTISK HÄNSYN VID
FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR

FOTO: Per-Olov Persson

historia. När det är dags att planera 
för skogsvård, gallring och avverk-
ning använder man sig bland annat 
av detta skikt för att se vad som re-
dan finns registrerat i området och 
därmed bör lämnas hänsyn till.

– Det gäller främst att skydda de 
lämningar som finns registrerade 
och som redan är kända 
men det är också viktigt 
att kunna upptäcka, doku-
mentera och ta hänsyn till 
sådana som ännu inte finns 
registrerade, säger Staffan 
Larsson.

Vissa lämningar ser man 
enkelt medan andra är mer 
anonyma. På Skogsstyrelsens 
hemsida finns något som heter 
Skogens Pärlor där man bland 
annat kan se vilka registrerade 
lämningar som finns i landets 
skogar. Är du skogsägare kan 
du logga in på mina sidor och 
få specifik information om 
just din fastighet.
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Hösten 2008 startade Besparingsskogen i samarbete med Läns-
styrelsen ett projekt för restaurering av värdefulla överlopps-
byggnader i Älvdalens socken. Under de fyra år som projektet 
pågått har 68 byggnader restaurerats, övervägande timmerbygg-
nader som använts i jordbruksverksamheten i äldre tid. Några 
av byggnaderna är från medeltiden. De flesta husen är uthus av 
olika slag. Framför allt är det förvaringsbyggnader, som härbren 
och lador men också många ladugårdar och stall. Här finns också 
ett par eldhus och mjölkstugor och något båthus. Drygt en tred-
jedel av byggnaderna ligger i fäbodarna. De arbeten som gjorts 
har syftat till att säkerställa byggnaderna för framtiden. Åtgärder 
på grund, stomme och tak har satts i första rummet. 

Ägarna av byggnaderna har kunnat söka bidrag för 75 % av 
kostnaden för åtgärderna. Som mest har man dock kunnat få  
50 000 kronor per byggnad.

Sammanlagt har 103 fastighetsägare sökt bidrag för 183 bygg-
nader. De sökande har fått beskriva med vilka metoder och ma-
terial samt till vilken kostnad restaureringen skulle göras. Urva-
let har sedan skett utifrån ett antikvariskt synsätt och bidrag har 
getts till de objekt som varit mest genomtänkta och intressanta. 
Bland annat har materialval och trogenhet till byggnadens ur-
sprungsutförande varit viktiga faktorer.
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Totalt har drygt 2,5 milj. betalats ut i bidrag och totalkostnaden 
för alla renoveringar, inklusive fastighetsägarnas egen insats, 
beräknas till ca 4,8 milj. Projektet har finansierats till lika de-
lar av Besparingsskogen och Länsstyrelsen med totalt 3,5 milj. 
Av de 15 byggentreprenörer som utfört arbetena inom projektet 
kommer 11 från Älvdalen och 5 från andra, närliggande orter. 
Under projektets första år hölls också en utbildningsdag för tim-
mermännen.

De ansökningar och den dokumentation som kommit in under 
projektet innehåller värdefull information som berättar om det 
äldre byggnadsskicket i socknen. Detta bidrar till ökad kunskap 
om och förståelse för värdet av att bevara kulturarvet. 

Hösten 2011 avslutades den sista renoveringen inom projektet 
och i år har projektet avslutats med sammanställning och arkive-
ring av den dokumentation som gjorts under tidigare år. 

Timmerhusprojektet har medfört en bättre insikt och förmåga 
att ta till vara äldre timmerbyggnader. Förutom hantverksskick-
lighet, även ökad kännedom om och stolthet över Älvdalens kul-
turarv. Inte minst har projektet tjänat som inspirationskälla till 
att rusta upp byggnader utanför programmet. Sexton byggnader 
som inte fick bidrag har fått en god tillvaro i ytterligare minst 
hundra år.

SAMMANFATTNINGSAMMANFATTNING

1-2. Ladugårdens syllstockar och nedersta  
 timmervarv var svårt rötskadade på  
 grund av dålig dränering och växtlighet
 nära byggnaden.

3-4. Buskar och gräs röjdes bort, byggnaden  
 lyftes med hjälp av domkrafter och
 pallades upp så att de rötskadade
 stockarna kunde tas bort.

5-6. Marken dränerades, nya grundstenar  
 lades ut för att rikta upp byggnaden  
 och nya stockar timrades in.

1.

3.

4.

5.

6.

2.

insats från

 på antal Utbetalda Beräknad totalkostnad Beräknad total Länsstyrelsen & Beräknad total

År totalt I bymiljö I fäbodmiljö  fastigheter  bidrag kr för byggnader med bidrag * egeninsats kr * Besparingsskogen omfattning

2008 18 8 10 11 758 299 1 281 000 522 701 1 000 000 1 522 701

2009 21 14 7 17 825 527 1 594 449 768 922 1 000 000 1 786 922

2010 19 13 6 11 599 748 923 556 551 270 1 000 000 1 551 270

2011 10 5 5 7 401 351 657 875 256 524 500 000 756 524

exempel på arbete

2120
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Antal byggnader med bidrag Bidrag och Kostnader

* summan är beräknad utifrån de kostnader som angivits i ansökningarna

insats från

 på antal Utbetalda Beräknad totalkostnad Beräknad total Länsstyrelsen & Beräknad total

År totalt I bymiljö I fäbodmiljö  fastigheter  bidrag kr för byggnader med bidrag * egeninsats kr * Besparingsskogen omfattning

2008 18 8 10 11 758 299 1 281 000 522 701 1 000 000 1 522 701

2009 21 14 7 17 825 527 1 594 449 768 922 1 000 000 1 786 922

2010 19 13 6 11 599 748 923 556 551 270 1 000 000 1 551 270

2011 10 5 5 7 401 351 657 875 256 524 500 000 756 524

!"##$% &' () *' (& *+,'(+-*, (+(,&+'') *+)--+(./ 0+,))+))) ,+,--+(//
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VÄGAVDELNINGEN INFORMERAR
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SAMMANSTÄLLNING

NY MORÄNTÄKT
ÄLVDALEN. Älvdalens Besparingsskog har fått tillstånd att 
öppna en ny moräntäkt. Ansökan gjordes i september 
2011 och täkten som ligger i Västermyckeläng öppnades 
i september i år.

Den nya moräntäkten är tänkt främst för eget bruk men är även 
godkänd för försäljning. 

– Varför det blev morän är främst för att det passar bättre som 
vägmaterial. Morän innehåller mer variation i storlek, det binder 
ihop bättre. En annan anledning är att det idag är svårt att få till-
stånd för en riktig grustäkt i en rullstensås, säger Daniel Herrdin, 
vägansvarig på Älvdalens Besparingsskog.

Täkten har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen, Älvdalens 
kommun, Skogsstyrelsen, jaktlag och markgrannar. 

– Det är ÅF, Ångpanneföreningen i Mora som har hjälpt oss 
att ta fram täktplanen. Själva idén var att vi skulle ordna en täkt 
som ligger lokalt och nära för att slippa åka så långt vid hämt-
ning. Det har sedan tidigare funnits en moräntäkt för husbehov 
200 meter längre bort, som nu är avslutad. Därför visste vi att det 
fanns bra material på den här platsen, berättar Daniel.

Tillståndet gäller i tjugo år och det totala uttaget morän får vara 
upp till 400 000 ton under perioden. Boggs Grus AB har funnits 
på plats och krossat under hösten.

För mer info kontakta Daniel Herrdin
Tfn: 0251-59 74 71

Mobil: 070-583 02 90

FÖR HUSBEHOV OCH FÖRSÄLJNING

Mer läsning om timmerhus-
projektet finns på

Länsstyrelsens hemsida.
Sök på timmerhus i Älvdalen.

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna

FOTO: Tobbe Nilsson 
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DELÄGARE I FOKUS

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. Agnetha Blomqvist Grannas och Sven Blomqvist 
är syskon och kommer ursprungligen från Särna. De har fått ärva skogen av sina föräldrar 
och delade upp den vid arvsskiftet. Här får du ta del av hur de ser på sitt skogsägande idag.

Foto: Tobbe Nilsson

AGNETHA & SVEN
ÄRVDE VARSIN DEL AV SKOGEN

Hur och när blev Du/Ni skogsägare?
Agnetha: Vi fick gården, fäboden och skogen av våra föräldrar 2006.
Sven: Mina föräldrar tyckte det var dags för oss att ta över och det 
var 2006.
 
Fastighetens historia och bakgrund? 
Agnetha: Fastigheten har funnits i släkten i många år. Den har 
inte styckats isär så mycket genom åren eftersom det har varit lite 
barnsnålt.
Sven: Känner inte till så mycket bara, att den har funnits i släkten un-
der många generationer.

Vad betyder skogen för Dig/Din familj?
Agnetha: Den betyder en hel del, både att vistas i och att försöka 
lära sig nyttan av. 
Sven: Den betyder jättemycket ur rekreationssynpunkt.

Hur har Du skaffat dig kunskaper och erfarenheter om skogen och 
skogsbruket? 
Agnetha: Erfarenheten är inte så stor och den kunskap som jag fått 
kommer från min far och från en del kurser som jag gått. 
Sven: Via min far som har arbetat som skogsarbetare i hela sitt liv 
och så körde jag processor innan jag flyttade från Särna.

Skulle Du vilja lära dig mer?
Agnetha: Absolut. 
Sven: Ja, man behöver alltid lära sig mer man blir aldrig fullärd.

 
Vad har Du för tankar på framtiden när det gäl-

ler skogen? 
Agnetha: Jag tycker egentligen inte om hyggen 

så jag kommer nog att vara försiktig med sådana. 
Sedan hoppas man ju att barnen ska bli intres-

serade och vilja ta över antingen tillsammans eller 
enskilt. 

Sven: Prova nya träslag på ett område och fortsätta 
med gallringarna och röjningarna.

Vad tycker Du det finns för hinder inom skogsbruket? 
Agnetha: Jag ser inga hinder, man måste göra det man tror 

på även om det inte alla gånger blir som det alltid har varit.
Sven: Vet inte ännu. Jag har varit verksam för kort tid. 

Hur tänker Du på överlåtandet till nästa generation? 
Agnetha: Några år till vill jag nog ha på mig att lära mig mer om 
skötseln själv, men jag hoppas verkligen att någon av dem blir in-
tresserad av att den ska fortsätta att finnas kvar i släkten. 
Sven: Försöka få mina söner intresserade och att de kan se möjlig-
heterna. 

Hur är Ditt förhållande till naturen och skogen? 
Agnetha: Naturen behövs kanske ännu mer nu än tidigare. Man 
blir lugn av att vistas i skogen, om man jobbar eller plockar bär och 
jagar så får det samma effekt. 
Sven: Jag fick följa med mina föräldrar i tidig ålder på både jakt, 
fiske och bärplockning. 

Vad innebär det för Dig att vara skogsägare? 
Agnetha: Att skogen ska vara välskött och att de åtgärder som bör 
göras ska bli gjorda. 
Sven: Att på ett ansvarsfullt sätt förvalta det som har funnits i släk-
ten under generationer.
 
Vad intresserar Dig mest som skogsägare? 
Agnetha: Att skogen får en bra tillväxt så att det finns något att ta 
del av även till nästa generation. 
Sven: Att sköta skogen på ett bra sätt så att det blir bra ur både 
tillväxt-och miljöperspektiv. 

Hur är det att vistas i egen skog? 
Agnetha: Man bryr sig mer än tidigare, tittar till plantor och even-
tuella skador. 
Sven: Tidigare följde man bara med utan att tänka något speciellt. 
Nu när man är ute och går i skogen är man mera aktiv, till exempel 
tittar på hur det växer där planteringar är gjorda och så vidare.

DELÄGARE I FOKUS

”Man bryr sig mer än tidigare, tittar till 
plantor och eventuella skador”. 

” Tidigare följde man bara med utan 
att tänka något speciellt. Nu när 
man är ute och går i skogen är man 
mera aktiv, till exempel tittar på hur 
det växer där planteringar är gjorda 
och så vidare”.

Namn: Agnetha Blomqvist Grannas
Bor: Mora
Kommer från: Östomsjön, Särna
Familj: Man och fem barn
Intressen: Familjen, barnens   
aktiviteter och att renovera hus
Yrke/sysselsättning: Div. arbetare
Skogen finns i: Älgaråsen och 
Bergevallen, Särna

Namn: Sven Blomqvist
Bor: Spånga Stockholm
Kommer från:  Särna
Familj: Fru och 2 st söner
Intressen: Skogen, Ishockey, 
Skidåkning och familjens hundar
Yrke/sysselsättning: Försäljning
Skogen finns i: Särna
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FAKTA  
Hur lönsamt är skogsgödsling?
Det är sedan länge väl dokumenterat att skogsgödsling är 
en av de absolut lönsammaste åtgärder du kan vidta i din 
skog. Lönsamheten skapas av volymeffekten respektive di-
mensionseffekten. Gödslingen ger en ökad tillväxt under 
ca 8-10 år, vilket ger ett tillskott på ca 15-20 skogskubikme-
ter/ha. Värdet av dessa kubikmeter utgör volymeffekten. 
Dimensionseffekten är en konsekvens av trädens ökade 
diametertillväxt. Den ökade diametertillväxten ger dig ett 
högre kubikmeterpris och dessutom något lägre avverk-
ningskostnader per kubikmeter.

Vad styr lönsamheten –
vad är lönsammast att skogsgödsla?
De två faktorer som har klart störst påverkan på skogsgöds-
lingens lönsamhet i ett enskilt bestånd är virkespriset och 
förräntningstiden. Det aktuella virkespriset vid slutavverk-
ning är svårt att påverka i någon större omfattning, men 
genom skötselåtgärder som exempelvis stamkvistning kan 
virkesvärdet höjas kraftigt. Förräntningstiden styrs genom 
att förlägga gödslingen så nära inpå slutavverkningen som 
möjligt. Eftersom gödslingseffekten i normalfallet är ca 
8–10 år bör gödslingen i första hand styras till bestånd som 
ska avverkas om 10–15 år. I andra hand gödslas fina tallbe-
stånd med 20–30 år kvar till slutavverkning.

Några tumregler för skogsgödsling:
•	 1 satsad krona ger 3 tillbaka.
•	 Skogsgödsling ger en årlig real förräntning på insatt 

kapital på 10–15 %.
•	 Genom att gödsla ett bestånd kan värdetillväxten i 

beståndet öka med ca 50 %.

Källa: www.sg-systemt.com 

Läs mer och gör dina egna beräkningar med
SG-systemet på: www.sg-systemet.com

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

• Skogen får varken gallras eller 
slutavverkas minst 10 år efter 
gödslingen.

• Minst 8/10 barr.

• Generellt sett minst 1,0 ha stort 
område. Anpassas dock efter de 
praktiska förutsättningarna.

• Det skall vara tekniskt möjligt.

KRITERIER
• Generellt sett max 500 m från väg. 

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.

• ÄB förbehåller sig rätten att avgöra 
vilka områden som är lämpliga att 
gödsla.

Skicka in din gödslingsanmälan 
tillsammans med en pappers-
kopia på beståndet senast 28 

februari 2013 till:
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Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog

Box 65
796 22 Älvdalen

Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingen.com

Garberg, Grönsberg och Blyberg
Varför ska jag gödsla min skog?
– För att höja tillväxten, det vill säga öka intäkterna från skogen.

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.

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.

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.

Vad har skogsgödsling för samband med 
klimatfrågan?
– Klimatet förändras av att människans utsläpp av koldioxid och an-
dra så kallade växthusgaser höjer temperaturen; vi får ett varmare kli-
mat. Växande skog motverkar detta genom att träden binder koldi-
oxid i form av ved och andra växtdelar. Skogsgödsling ökar tillväxten 
och därmed bindningen av kol.

VANLIGA FRÅGOR

ÄLVDALEN. Projektet med skogsgödsling startade 2006. 
2012 hade man gått varvet runt och markägare i socknens 
alla byar hade i tur och ordning fått erbjudande om att 
gödsla sin skog kostnadsfritt. Nu finns ett förslag att börja 
på andra varvet med start 2013. Under förutsättning att 
förslaget godkänns på höstens jordägarstämma erbjuds nu 
markägare i Garberg, Grönsberg och Blyberg att få sin skog 
gödslad under nästa år.

Idag kan man tydligt se effekten på de områden som gödslades 
under de första åren av projektet.
– Nu har vi arbetat med gödsling under några år och fått ytter-

SKOGSGÖDSLING
INNE PÅ ANDRA VARVET

ligare kunskap om vad som fungerar. När vi nu har kommit så 
pass långt med det här arbetet vore det bra att fortsätta. Det är 
många som fått upp ögonen och är intresserade för att gödsla sin 
skog. Får vi ett ja på stämman att fortsätta så gör vi det, säger 
Jan Norell.

Man kan gödsla upp till två gånger under ett träds omloppstid. 
Om du av någon anledning inte gödslade din skog sist kan det 
därför vara dags nu. Även om du redan gödslat en gång kan det 
även finnas anledning att göra det igen. Är du osäker går det 
bra att rådfråga Jan Norell på Älvdalens Besparingsskog. Annars 
skickar du in din gödslingsanmälan tillsammans med en pap-
perskopia på beståndet till Jan Norell senast sista februari 2013. 

Gör Din anmälan senast28 februari 2013!

ANMÄLAN

”©Lantmäteriet Medgivande I2012/1034”
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AKTUELLT AKTUELLT

VARFÖR SKA JAG BESTÄLLA PLANTOR I SAMBAND MED MARKBE-
REDNING?
– Att du gör din plantbeställning redan i samband med markbe-
redning möjliggör för plantskolan att så in rätt frö till rätt plats 
(proveniens) i god tid. Med andra ord - att kunna leverera exakt 
den sortens planta du behöver till bästa kvalité och i rätt tid. 
Plantor som ska planteras år 3 (räknat från avverkningsåret) sås 
redan på våren år 2 (samma år som markberedningen utförs). 
Plantorna växer sedan fram till hösten då de fryses in i färdig-
packade beställningar.

Tallheds Skogsplant-
skola sammanställer 
beställning.

Efter slutavverkning 
anmäler markägaren 
markberedning + 
beställning av plantor till 
Älvdalens Besparings-
skog, ÄB, (senast 28/2 
året efter avverkning).

ÄB förmedlar plantbe-
ställning till Tallheds 
Skogsplantskola.

ÅR 1
AVVERKNINGSÅR

ÅR 2
MARKBEREDNING

ÅR 3
FÖRBEREDELSER

PLANTERING

Markberedning utförs 
åt markägaren genom 
Älvdalens Besparings-
skog.

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

skola sår frö enligt din 
beställning till ÄB. De 
färdigvuxna plantorna  
packas och fryses 
under hösten.

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

ÅR 3
PLANTERING OCH UTBETALNING AV BIDRAG

Skogsstyrelsen avsynar 
arbetet och fakturerar 
sedan Besparings-
skogen. Fungerar som 
kontrollorganisation åt 
Besparingsskogen.

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

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

Plats Älvdalen: Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av kyrkbyn.
Kontaktperson: Urban Mattsson Tfn: 073-053 14  84

Plats Särna-Idre: Besparingsskogens kallförråd i Särna.
Kontaktpersoner: Mats Wallmo, Kurt Persson Tfn: 070-567 03 69

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA
DIN PLANTBESTÄLLNING!

Meddela Tallheds Skogsplantskola, senast två 
veckor innan, vilket datum du önskar hämta 

ut dina beställda plantor.
Tfn: 0250-55 26 11

E-post:

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Mobil:

Tall:   st

Gran:   st

Contorta:  st

Lärk:   st

Frö:   kg

Fastighetsbeteckning:

Avverkningsår:

Höjdläge (hyggets höjd över havet i meter): 

Belägenhet:

Övriga anteckningar:

JA NEJ. Endast plantbeställning
Bifogad papperskopia över avverkningstrakt vid markberedning: Beställningsdatum:

Telefon:

ANMÄLAN MARKBEREDNING  OCH BESTÄLLNING SKOGSPLANTOR

Namnteckning:

Du gör din beställning av skogsplantor i samband med anmälan om markberedning. Ska du mark-
bereda gör du din anmälan samt beställning av plantor till Jan Norell. Har du redan markberett och 
endast ska plantera gör du din plantbeställning till Tallheds Plantskola.

Ska du markbereda 2013 och plantera 2014.
Beställning av markberedning och plantor skickas till:

Jan Norell
Älvdalens Besparingsskog
Box 65 796 22 Älvdalen

Bifoga papperskopia över avverkningstrakt vid anmälan av markberedning!

Tfn: 0251-59 74 73
E-post: jan.norell@besparingen.com

Har du redan markberett och ska plantera/hjälpplantera 2013.
Beställning av plantor skickas till: 

Orsa Besparingsskog
Tallheds Plantskola
Box 55
794 21 Orsa

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

Behöver du hjälp att fylla i blanketten?Kontakta Tallheds SkogsplantskolaBror Nilsson
Tfn: 0250-55 26 11E-post: bror.nilsson@orsaskog.se

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

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE

Areal:

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

Som markägare har du två val:
Plantera själv Anlita entreprenör

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

OBS!
Var uppmärk-

sam på att olika 
bidragsregler

gäller för Älvda-
len, Särna och 

Idre.

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

Markägaren
Besparingsskogen
Tallheds Skogsplantskola
Skogsstyrelsen
Entreprenör

VEM GÖR VAD?

FÖRKLARING TILL SCHEMAT

Gör Din anmälan/beställning senast28 februari 2013!

FRÅN AVVERKNING TILL FÖRYNGRING - SÅ HÄR GÅR DET TILL

NU ÄR DET DAGS ATT BESTÄLLA
MARKBEREDNING & SKOGSPLANTOR!

Viktigt!

Den grå rutan i schemat visar vad markägaren bör göra år 1 till 3.

NÄR FÅR JAG MINA PLANTOR?
– När det är dags att plantera kontaktar du Tallheds Skogsplant-
skola för att bekräfta din beställning och meddela när du tänker 
plantera. Detta görs senast två veckor innan du önskar hämta 
dina plantor. Under förutsättning att du gjort din plantbeställ-
ning i rätt tid får du plantorna levererade för avhämtning på din 
Besparingsskog.
Se info nedan!

FOTO: Tobbe Nilsson 

Önskas hyggesrensning?

Önskat planteringsår:
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SKOGENSOM STARTKAPITAL?

Exempel 1
Kalle bor på en jordbruksfastighet i norra 
Dalarna. Kalle har under året sålt en rotpost 
och erhållit en stor skogslikvid. Kalle har en 
önskan om att starta en turistverksamhet 
med boende i en stuga på gården, guidade 
turer, lokal mat med mera. 

Alla företagare har stora möjligheter att reg-
lera sin inkomst mellan olika år med olika 
vinst och därmed även reglera skatteutfal-
let. För skogsägare finns ytterligare ett antal 
specialregler att använda för att reglera sitt 
resultat. Kalle i exemplet ovan kan t.ex. an-
vända skogslikviden till att rusta upp stugan. 
Därmed är likviditeten ordnad. I deklara-
tion tas skogsinkomsten upp som inkomst. 
Reparation och underhåll av befintligt bygg-
nad som används i näringsverksamhet är 
direkt avdragsgill och kvittas mot skogsin-
komsten. Det är nämligen så att olika verk-
samhetsgrenar kvittas mot varandra i dekla-
ration så länge de olika verksamheterna drivs 
som enskild firma. 

Om Skogsägaren i exemplet driver sin tu-
ristverksamhet och skogsbruket i tillräckligt 
stor omfattning, ca 1/3 årsarbetstid, kommer 
Kalle att betraktas som ”aktiv näringsidkare”. 
Som aktiv näringsidkare har man i dagsläget 
en rad fördelar som grundavdrag, jobbskat-
teavdrag med mera. Företagare med drifts-
ställe i flertalet av norra Dalarnas kommuner 
får även regionalt stöd på egenavgifterna 
med 10%. Skatten för Kalle blir med andra 
ord lindrig. 

För Kalles del visade det sig att skogsinkoms-
ten var större än vad det kostade att reparera 
stugan. Kalle utnyttjar därför möjligheten att 
sätta in en del av skogspengarna på skogs-
konto. Därmed skjuter Kalle beskattningen 
på framtiden.

I ett uppstartsskede är det inte säkert att tu-
ristverksamheten inbringar tillräckligt med 
pengar till full försörjning. Kalle kan i detta 
läge ta ut medel från sitt skogskonto och an-
vända pengarna till sitt uppehälle. Tack vare 
skattelättnaderna som beskrivits ovan blir 
skatten på dessa skogsinkomster också rela-
tivt lindrig (upp till vissa nivåer). 

Karin Ljudén arbetar på näringslivskon-
toret i Älvdalen med rådgivning för före-
tagare och blivande företagare. Till Karin 
kommer många för att bolla sina tankar 
och idéer och få tips och råd.

– Det finns många bra idéer och många 
entreprenörer i Älvdalens kommun. Ett 
problem som jag tyvärr rätt ofta stöter på 
är att någon kommer in med en bra affärs-
idé men som tyvärr inte kan starta upp sitt 
företag på grund av att det saknas kapital, 
säger Karin Ljudén.

Tillsammans med kollegan Karin 
Eriksson har Karin diskuterat och funde-
rat runt detta.

– Eftersom Älvdalens kommun är en 
skogsbygd där det finns många privata 
skogsägare slog tanken oss att det kanske 
går att använda skogen i sitt företagande. 
Vi kontaktade LRF och Skatteverket för 
att höra vilka möjligheter som finns för 
den som går och grunnar på en affärsidé, 
berättar Karin Eriksson.

– Det hela resulterade i att vi kommer 
att bjuda in till en inspirationsträff för 
skogsägare där vi tillsammans med LRF 
och Skatteverket berättar vad som är möj-
ligt, hur man kan skapa, investera och ut-
veckla ett företag med hjälp av skogens 
resurser, säger Karin Ljudén.

Det kanske redan finns en affärsidé som 
du går och funderar på, men du har inte 
kommit till handling ännu? Eller så kan-
ske du vill ha inspiration? Nu har du 
chansen att bli både inspirerad och infor-
merad om vad som är möjligt. Den 22 no-
vember bjuder W7 Dalarna in till en träff 
för dig som äger skog och drömmer om 
att starta eget. På plats finns inspiratörer 
som redan har förverkligat sin dröm och 
som delar med sig av sina erfarenheter. 
Tillsammans med LRF och Skatteverket 
tas fler exempel på vad man kan göra med 
skogspengar upp. 

Är du skogsägare och drömmer om att 
starta eget? Passa på att bli inspirerad!
När? Torsdag 22 november klockan 
18.00. Var? Hotell Älvdalen

Ta gärna med dig någon mer som är nyfi-
ken på skogens möjligheter.

Har du frågor kan du kontakta Karin 
Ljudén på näringslivskontoret i Älvdalen.
Tfn: 0251-312 26
E-post: karin.ljuden@alvdalen.se

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Det är inte alla skogsägare som 
tänker på sig själv i form av företagare. Faktum är att 
många ser sitt skogsägande som en hobby, ett trevligt 
intresse eller kanske som ett arv som ska förvaltas för 
kommande generationer. Att vara skogsägare är trots 
allt en särskild form av företagande. Men det behöver 
inte stanna vid det traditionella skogsbruket. Det går att 
använda skogen på andra sätt också. Med ett långsiktigt 
och företagsekonomiskt tänk kan ditt skogsägande kan-
ske bli grunden för att förverkliga din affärside.

AKTUELLT AKTUELLT
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FOTO: Tobbe Nilsson 

Exempel 2
Lisa bor på en jordbruksfastighet i norra 
Dalarna. Till fastigheten finns en hel del skog. 
Lisa har studerat sin skogsbruksplan och 
konstaterat att det inte finns speciellt mycket 
skog att avverka för stunden. Däremot finns 
gott om medelålders, växande, skog. 

Lisas högsta önskan är att starta en klädbu-
tik. Lisa har en bra affärsidé och är övertygad 
om att verksamheten kommer att bli lönsam. 
Rörelsen ska bedrivas i hyrd lokal i en gran-
nort. För att starta verksamheten behöver ett 
lager köpas in. 

För att finansiera inköpet av klädlagret lånar 
Lisa pengar i en bank. Tack vare att Lisa låter 
banken ta skogsfastigheten som säkerhet 
får Lisa väldigt bra villkor på lånet. Att Lisa 
fick bra villkor på banklånet beror också på 
att hon hade med sig sin utförliga affärsplan 
över klädbutiken samt sin skogsbruksplan 
när hon besökte banken. 

Lisa kommer också sannolikt att betraktas 
som ”aktiv näringsidkare” och ha samma 
skattefördelar som Kalle i exempel 1. Allt 
eftersom Lisa tjänar pengar på sin klädbutik 
amorterar hon av sitt lån. 

Efter några år visar det sig att klädbutiken 
går riktigt bra. Lisas årsinkomst överstiger nu 
gränsen för statlig skatt (drygt 400.000 kro-
nor). Tack vare att Lisa har ett stort värde i sin 
skogsfastighet har Lisa även god möjlighet 
att utnyttja räntefördelning. Räntefördelning 
innebär att man flyttar inkomsterna från in-
komstslaget näringsverksamhet till inkomst-
slaget kapital. Kapitalinkomster beskattas 
i dagsläget med 30%. Detta betyder i prak-
tiken att Lisa kan utnyttja sitt värde i skogs-
fastigheten till att sänka skatten på vinsten 
från klädbutiken nu när den genererar bra 
inkomster.

LRF och Skatteverket ger två inspirerande
exempel på skogspengar i enskild firma

Är du skogsägare ochdrömmer  om attstarta eget?Passa på att bli inspirerad!När? Torsdag 22 novemberklockan 18.00
Var? Hotell Älvdalen
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Jag vill bli kallad till sittning:

Om annan än ägaren ska hämta ut planen.
Namn:

Telefonnummer kontorstid:

Adress:

Postadress:

JA NEJ

Beställning av uppdaterad Skogsbruksplan
för delägare i Älvdalens Besparingsskog

Gällande fastigheten:

Ägare:

Telefonnummer kontorstid:

Adress:

Postadress:

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

Inkom:

Registrerad:

www.pcskog.se

   FLYGBILDER

   HÖJDKURVOR MED 1M EKVIDISTANS

   DIGITAL TERRÄNG MODELL

   ENSKILDA TRÄD SKIKT

Skogsbruksplanen levereras 

tillsammans med flera dataset 

som kan användas i pcSKOGs 

kartprogram:

Inklusive

När beräknas min plan vara färdig?
– Då vi påbörjar ajourhållningen av pla-

nerna i den ordning som beställningarna 
kommer in, kan det ibland dröja 1-2 måna-
der innan man får sin plan.

På beställningsblanketten blir jag erbjuden 
sittning, vad menas med det?

– Vi vill göra en så aktuell plan som möjlig, 
och vid en sittning med skogsägaren går vi 
igenom de senast utförda åtgärderna, som 
sedan justeras i skogsbruksplanen. Här kan 
man även som skogsägare få rådgivning och 
tips kring skogsskötsel och skötselstrategier.  
Vi ringer dig som har beställt sittning, för 
tidsbokning. 

Laserskannad skog, vad innebär det?
– Sommaren 2007 och 2008 flög företaget 

Foran med flyplan över Älvdalens Socken 
och läste av skogen med hjälp av en laser 
som satt på flygplanet. Vilket resulterade i 
att varje träd är digitalt, där höjd, diameter, 
trädslag samt trädets position är fastsällt. Vi-
dare skapades även ett skikt där man kan se 
terrängen under träden. Du kan själv titta på 

de här trädpunkterna, gällande din fastighet, 
i din digitala plan. Trädskiktet kallas Singel-
Tree eller Enskilda träd.

Är ni ute i fält och tittar på vår skog?
– Nej, vi baserar vår uppdatering på den 

ursprungliga skogsbruksplanen där fältbe-
sök gjordes, och kompletterar den med be-
ståndsdata från laserskanningen.

När min skogsbruksplan är färdig, vad är det 
jag får och var hämtar jag den?

– När du som skogsägare blivit meddelad 
att din skogsbruksplan är färdig hämtar du 
den personligen hos oss på pcSKOGs kontor 
i Älvdalen. Du får en pärm med skogsbruks-
planen där du finner kartor, avdelningsregis-
ter med mera. Med pärmen levereras även 
en DVD-skiva, med pcSKOGs program där du 
kan beskåda din skogsbruksplan digitalt och 
sedan själv uppdatera.

Vi är flera delägare på samma fastighet, får 
vi flera pärmar då?

– Den delägare som beställer först får 
skogsbruksplanen bekostad av Älvdalens 
Besparingsskog.  Det är en pärm per fastig-
het som gäller, och vill man ha en dubblett 
så kan den beställas till en kostnad om 700 
kr exkl.moms.

VANLIGA FRÅGOR

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

Besöksadress Älvdalen
Dalgatan 116

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

www.pcskog.se/besparingen

HÖSTEN 2012
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Information & frågor  Älvdalen, Särna-Idre

Varför ska man ha en skogsbruksplan?
• Ett bra stöd i dialogen med virkes-

köpare och myndigheter
• Underlättar dialogen mellan ge-

nerationer
• Underlättar eventuella genera-

tionsväxlingar
• Du slipper ha ”skogen” i huvudet
• Exaktare värden med hjälp av la-

serdata
 
Varför skogsbruksplan i pcSKOG?
• Planen kan kontinuerligt uppda-

teras
• Kartor och rapporter kan skrivas 

ut som stöd i förhandlingar
• Du kan sammanställa laserdata 

för valda delar av skogen
• Du kan använda GPS mottagare 

för att t ex leta reda på gränser
• Du kan titta på dina flygbilder

Är du ny skogsägare i Älvdalens  
eller Särna-Idre Besparingsskog?

Hör av dig till pcSKOG för att stäm-
ma av att de har rätt uppgifter på 

fastigheten.

Uppdatera skogsbruks-
planen - kontakta pcSKOG 

med dina frågor!
ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE. Nu är bästa 
tiden att uppdatera skogsbrukspla-
nen. Passa på att föra in sommarens 
åtgärder och planera för komman-
de år. 

Du som kontinuerligt använder och 
uppdaterar din skogsbruksplan har 
förmodligen redan bra koll på läget. 
Hör du till dem som inte lika flitigt 
använder din plan eller kanske kän-
ner dig osäker på att använda den. 
Ring och boka tid för ett besök på  
pcSKOG. Ta med din plan, och om du 
vill och kan även din dator, så hjälper  
pcSKOG dig att komma igång med 
din digitala skogsbruksplan. Vips, 
så har du tillgång till en rad hjälp-
medel som underlättar för dig i ditt 
skogsbruk.

ÄLVDALEN. Har du ännu inte gjort beställning för ajourhållning av din 
skogsbruksplan med hjälp av laserdata har du sista chansen nu. Ju 
äldre laserdata desto mer krävs av dig som markägare. Missa inte 
denna värdefulla hjälp för ditt skogsbruk. Skicka in din anmälan  idag!

Viktigt!
 Ajourhållning av skogsbruksplanerna fortsätter - 

MISSA INTE CHANSEN ATT TA HJÄLP AV LASERDATAT

Beställning sker på blanketten 
nedan till adress:

pcSKOG AB
Box 27

796 21 Älvdalen

Sista chansen
beställa ajourhållning

med hjälp av laserdata!
Det är nu fem år sedan skogarna i Älvdalens 
socken skannades med laser. Det hinner hända 
mycket i skogen på fem år och nu gäller det att 
passa på att uppdatera skogsbruksplanen innan 
laserdatat blir för gammalt. Ju äldre laserdata 
desto mer krävs av dig som markägare. Missa 
inte denna värdefulla hjälp för ditt skogsbruk. 
Skicka in din anmälan  idag!

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

När kartorna stämmer med verkligheten 
uppdateras planen med nya beståndsdata, ut-
förda åtgärder registreras, samt nya åtgärds-
förslag läggs in. Därefter skrivs planen ut till 
en pärm samt en dvd med beståndsdata, åt-
gärdsförslag, temakartor och flygbilder över 
fastigheten.

Sittning
Om skogsägaren begärt sittning genomförs 
den innan pärmen skrivs ut. Detta för att 
skogsägaren ska kunna påverka skötselför-
slaget och även lämna andra kompletterande 
uppgifter till sin plan. Sittningen kan även vara 
en möjlighet till rådgivning om man så önskar.

Nytt från pcSKOG

Vårens omgång av pcSKOGs populära kurser!
Anmälan senast 10 dagar innankursstart på: Tfn: 0251-417 00

Minst fem deltagarekrävs för att kursen ska genomföras.

Vi  rekommenderar att du har datavana för att kursen ska komma till sin rätta, gäller ej Ekonomin i skogen. 
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Ekonomi i skogen
2 dagar

ESTER
PÅSKDAGEN

På: www.pcskog.se/besparingen
hittar du senaste informationen om kurser.

Vid stor efterfrågan kan fler kurstillfällen sättas in!



ANNA DAHLGREN
Delägarinformation
0251-59 74 85
070-790 70 00

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

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

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

LENA LEONARDSSON
Prod. ledare
planering, Jaktansvarig SIB
0253-59 67 61
070-567 04 95

DANIEL HERRDIN
Vägansvarig ÄB
0251-59 74 71
070-583 02 90

ANN-SOFI PERSSON
Administration SIB
Växel:
0253-100 07
070-661 68 91
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ANITA ANDERSSON
Lokalvård Älvdalen

MAUD NYMAN
Lokalvård Särna

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

ÄLVDALEN OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR

KENNETH LARSSON, JAN-OLOV LARSSON,
PER GULLIKS, STEFAN WESTLING

HANS-ERIK WALLIN
Vägförman
076-105 20 04

Garaget ÄB
0251-102 91,  garaget@besparingen.com

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

Skogsvård ÄB
073-053 14 84

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

Skogsvård SIB
070-567 03 69

Post- och besöksdress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
Växel: 0253-100 07

Besöksadress: Dalgatan 99
Postadress: Box 65, 796 22 Älvdalen
Växel: 0251-106 95

Fax: 0253-103 87
E-post: besparingen@besparingen.com
www.besparingen.com

Fax: 0251-108 95
E-post: besparingen@besparingen.com
www.besparingen.com

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

ANSLAGSTAVLAN
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MARGARETHA HÅRDÉN
Ekonomiansvarig
0251-59 74 74
070-272 81 91

ANNELIE NORIN
Ekonomiadministratör
0251-59 74 75
070-226 38 78 

ULF ANDERSSON
Förvaltare
0251-59 74 70
070-697 14 79

TERESE FOLKESSON
Ekonomi- och 
löneadministratör
Växel: 0251-106 95

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

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

PER-OLOV PERSSON
(mail: p-o.persson)
Prod. ledare drivning
0251-59 74 78
070-297 25 79

FÖRVALTARE

ADMINISTRATION

SKOG

SKOGSBRUKSLEDNING

AVVERKNINGSPLANERING

JONAS HÅRDÉN
Fältplanerare ÄB, NVB
0251-59 74 82
070-792 04 99

STEFAN MATTSSON
Fältplanerare SIB
0253-59 67 67
070-884 19 02
070-357 99 96

SKOGSVÅRD

URBAN MATTSSON
Skogsvårdsplanerare
073-053 14 84

DRIVNING

VÄGAR

STABER

NÄRINGSBIDRAG

FASTIGHETER, JAKT

INFORMATION, UTBILDNING, PROJEKT

ÄLVDALENS BESPARINGSSKOG SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOG

ÄLVDALEN
Byar som fått bidrag för olika projekt, kom ihåg att lämna in 
en slutredovisning av projektet till Älvdalens Besparingsskog. 
Redovisningen ska vara specificerad och innefatta kvitton, fakturor 
etc. Obs! lämna ej enbart bokslut/resultatrapport  som  redovis-
ning. Sökt summa skall specificeras. Där skall det tydligt framgå 
att bidraget gått till ändamål de varit avsedda för. Lämna in redo-
visningen när projektet slutförts.

Slutredovisning - projekt i byar

HAR DU FRÅGOR KONTAKTA: 
ANNELIE NORIN
TFN: 0251-597475
E-POST: annelie.norin@besparingen.com

Kom ihåg!

Snart är det vinter!
Journummer för

vinterväghållning!

Tfn: 0251-48 19 79

till alla delägare som svarat 
på enkätundersökningen för 
Älvdalens Besparingsskog!

I början av sommaren skickades en 
enkätundersökning ut till alla delägare 
i Älvdalens Besparingsskog. Arbetet 
har skett tillsammans med SLU och 
Jonathan Rosberg som är student vid 
Skogsmästarskolan. Styftet med en-
käten är 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 utbildning, ägandeförhål-
landen, generationsväxling med mer. 
Svaren vägleder oss i arbetet med hur 
Älvdalens Besparingsskog kan tillgo-
dose delägarnas behov och önskemål 
för ett aktivt skogsbruk. 

Jonathan arbetar med att samman-
ställa svaren och arbetet beräknas 
vara färdigt under hösten. I vårens 
nummer kommer mer information om 
resultatet.

ÄLVDALEN, SÄRNA-IDRE 
BESPARINGSSKOG -
rådgiver om gårdens/byns/
fäbodens natur och kulturvärden

Syftet med det nya stödet är att hjälpa 
markägare och brukare av skifteslags-
mark i Älvdalens, Särna och Idre att 
söka bidrag från Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen för landskapsvårdspro-
jekt.

Det är många som inte vet att de kan få 
bidrag för att restaurera den gamla ängs-
ladan på fäboden som inte längre an-
vänds 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.

Ett axplock av de bidrag som finns att söka hos
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen:
• restaurering av gärdsgård runt fäbo-

den 
restaurering av ängar/beten

• fäbodbete med djur
• restaurering av tex. ängslador (över-

loppsbyggnader som inte längre an-
vänds)

• miljöersättning för ängsslåtter
• skogsägare kan tex. få ersättning för 

att frihugga kulturmiljöer, skapa utsikt, 
röja upp och märka vandringsleder.

TORBJÖRN FÄLT
jord och fäbodbrukare
ledamot i Jordägarnämnden 

Tfn: 070-6747169

ANNA DAHLGREN
Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar
jord och fäbodbrukare  
Tfn: 0251-597485
E-post:anna.dahlgren  @besparingen.com

LINA NYSTRÖM
Ekonomiansvarig från
våren 2013
070-213 97 03

BERT ÖSTENSSON
MATS WALLMO
JAN-ERIK BAGG
ÖSTEN JOHANSSON
LARS STAFFANSSON, 
TORBJÖRN HALVARSSON 
KRISTOFER SPÅNBERG

Stort tack...

PENSIONERING
Kurt Persson, skogsvårdare på 
Särna-Idre Besparingsskog har 
tagit pension. Kurt tackades av 
i sommar och vi tackar för hans 
tid med Besparingsskogen och 

önskar honom lycka till!

Hyra Lokalen?

Lokalen hyrs ut för kursdagar, 

konferens, bröllop, dop och an-

dra tillställningar.

Lokalen är den före detta för-

valtarbostaden med anor från 

Långö liebruk som finns belägen 

i Älvdalens centrum. Det stora 

röda huset är perfekt som lokal 

för barndop, kalas och konferens. 

Vill du hyra Lokalen är det Ann 

Halvardsson du skall vända dig 

till. 

Kontakta Ann Halvardsson:

Tfn: 0251-122 33

E-post: lokalen@besparingen.com

Kontanthanteringen 
upphör  för fakturor -

betalning via plusgirot! 
Pga bankernas ändrade kontanthan-
tering är det svårt för oss att hantera 
stora belopp. Därför kan du inte kom-
ma in till oss på kontoret och betala 
fakturor kontant längre. 

Betalning sker nu via plusgirot
ÄB: 2 58 95-4
SIB: 29 21 50-0

Även jaktkort kan du betala in via 
plusgirot.  Medtag kvittensen när du 
hämtar ditt jaktkort i receptionen på 
resp. Besparingsskog.

För Dig som ej har möjlighet att 
betala jaktkort via internet kan 
fortsättningsvis betala kontant i 
receptionen.

Viktigt!



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

Vad vill Du läsa om i Skogen&Kraften?Tipsa oss!
ANNA DAHLGREN
tfn: 0251-59 74 85
mail: anna.dahlgren@besparingen.com

Ring eller maila:

www.besparingen.com

NÄSTA NUMMER
APRIL 2013

Jubileumsnummer!
Skogen & Kraften 20 år
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Skicka in ditt svar senast 1:a mars till:
Anna Dahlgren
Älvdalens Besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

SKOGSKRYSSET

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

FÖRHÄ-
VELSE

LYXBIL

LÄMNAS 
KVAR
BLEV 

GAMMAL

GU-
DINNA

BARR-
TRÄD

YTMÅTT

80 ST

KAN VARA 
FULLT

FÅGEL

ENKEL

ÖVER-
SIKT

REMSA

STICK-
TRÄD
OFTA I 
KÖK

PÅ 
HÖGRA 
BILDEN

SYN-
ORGAN
VIKTIG 
ÅDER

LUNDA-
SPEX

BRASA

BE-
LASTA

STAPEL

ÄLG-
JAKTS-
LJUD

ÄR 
OFTA 
FURA

RÄCKA
MEJE-
RIPRO-
DUKT

GRANN-
BY

HYVEL

ARBE-
TARE

ALAS-
KA

ITU

NÖT

OHOJ !

FOS-
FOR

VÄGG-
BONA-

DER

FÅGEL

LITET 
RUM I URHOL-

MEN

KAJKA

FÖR ÖL

IN-
STÄNGD

RINNER 
MOT ÖST-

ERDAL-
ÄLVEN

VIKTIGT 
OM-

RÅDE I 
SKOGEN

VANLIG 
FÖRR I 
JORD-

BRUKET

MÄSSA 
I NORR

SYRE

OREDA

KAR-
TELLEN

VIKTIGT 
FÖR 

BESPA-
RINGEN

VETTER 
MOT 

ÖSTER-
SJÖN

FÖRR 
VANLIG I 
SKOGS-
BRUKET

MARK-
SKONA-

RE

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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